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മതതായി എഴുതിയ എവൻഗെലിയൊൻ.

്ഥ അദ്ധ്യായം.

ഫ ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശപാരമ്പയ്യം.

- ല്ല അവന്റെ ഉത്ഭവവും

ജനനവും,_വ.ം അവന്റെ നാ

മങ്ങൾ.
-

ലാവിഭിന്റെ പുത്രനായും, അബ്ര

ഹാമിന്റെ പുത്രനായും ഇരിക്കുന്ന

യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശപാരമ്പ

ു ിന്റെൻറ`വിവരം.

വ അബ്രഹാം ഇസ്റ്റാകിനെ ജന്

പ്പിഷ്ട ഇു}}ാക യാക്കൊബിനെ ജ

നിപ്പിച്ചു; യാക്കൊബ് യെഫ്രദായെ

യും അവയെൻറ് സഹൊദരന്മാരെ

യും ജനിപ്പിച്ചു;

മ്പ് ചെയഫ്രാ ഫറെസിനെയും സാ

റഫിനെയും താമർ എന്നവളിൽ

ജനിപ്പിച്ചു; ഫറെസഎബ്രൊമിനെ

ജനിപ്പിച്ചു; എഡ്രൈാം ആറാമിനെ

ജനിപ്പിച്ചു;
രം ആറാം അമിനാദാബിനെ ജ

നിപ്പിച്ചു; അമിനാദാബ് നെഹ

ശൈാനെ ജനിപ്പിച്ചു; നെഹശൈാൻ

സല്ലൊനെ ജനിപ്പിച്ചു;
() സല്ലൊൻ ബൊവാസിനെ റാ

ഹാബ എന്നവളിൽ ജനിപ്പിച്ചു;

ബൊവാസ ഒബെദിനെ റൊത്ത

എന്നവളിൽ ജനിപ്പിച്ചു; ഒബെദ

യ:ശ്ശായിയെ ജനിപ്പിച്ചു;

്ൗ ഖയശ്ശായി ദാവില എന്ന രാജാ

വിനെ ജനിപ്പിച്ചു; ദാവി എന്ന

ാജാവ ശലൊമൊനെ ഉറിയായു

ടെ ഭാഴ്ചയായിരുന്നവളിൽ ജനിപ്പി

9 ശ്ലൊമൊൻ റെഹബൊവാ

മിനെ ജനിപ്പിച്ചു; റെഹബൊവാം

അബിയായെ ജനിപ്പിച്ചു. അബി

വ്വ ആസാ യഹൈാശാഫാത്തിനെ

ജനിപ്പിച്ചു; യഹൈാശാഫത്ത യൊ

റാമിനെ ജനിപ്പിച്ചു; യൊറാം ഒ

ശിയായെ ജനിപ്പിച്ച ;

ൻ ഒശിയ യൌതമിനെ ജനി

പ്പിച്ചു; യൊതാം ആഹാസിനെ ജ

നിപ്പിച്ചു. ആഹാസ ഹൈസ്കിയാ

യെ ജനിപ്പിച്ചു;

്ഥം വെഹസ്ക്lയ മന്റ്റെയെ ബ

നിപ്പിച്ചു; മന്റ്റെ ആമൊനെ ജ

നിപ്പിച്ചു;ആമൊൻ യൊശിയായെ

ജനിപ്പിച്ചു;

ഫ. ബാബെലൊനിക്ക അടിമ

യിലകപ്പെട്ട പൊകുന്ന കാലത്തി

കൽ യൊശിയാ യെക്കൊനിയായെ

യും അവനെൻറ സഹൈാദരന്മാരെ

യും ജനിപ്പിച്ചു;

ഫവ. പിന്നെ ബാബെലൊനിക്ക

അടിമയിലകപ്പെട്ട പൊയതിന്റെ

ശൈഷം, യെക്കൊനിയാ ശല്ല തിയെ

ലിനെ ജനിപ്പിച്ചു. ശല്പതിയെൽ

സെറൊബാബെലിനെ ജനിപ്പിച്ചു

ചമ്പ സെറൊബാബെൽ അബി

ഋഭിനെ ജനിപ്പിച്ചു; അബിഫ്രദ
എലിയാകിമിനെ ജനിപ്പിച്ചു. എലി

യാകിം ആസൊറിനെ ജനിപ്പിച്ചു;

.cരം ആസൊർ സാദൊകിനെ ജ

നിപ്പിച്ചു; സാദൊക്ക ആക്കിമിനെ

ജനിപ്പിച്ചു. ആക്ടിം എലിഫ്രദിനെ

ജനിപ്പിച്ചു :

ഫ@ എലിഫ്രദ എലിയാസാറിന്റെ

ജന പ്പിച്ചു; എലിയാസാർ മത്താ

നെ ജനിപ്പിച്ചു; മത്താൻ യാക്കൊ

ബിനെ ജനിപ്പിച്ചു;

ച്ൗ യാക്കൊബ മറിയ എന്നവളു.

ടെ ഭതാവായ യൊസെ ഫിനെ ജ

യാ ആസാ6യ ജനിപ്പിച്ചു; നിപ്പിച്ചു; ഇവളിൽനിന്ന ക്രിസ്തു വ്)



(2. മർായി വ ആ.

ന്ന് പറയപ്പെടുന്ന യെശു അവതരി

ഷ്ട്.

ച9 ആകയാൽ തലമുറകൾ ഒക്കെ |

ണ്ട കത്താവിനാൽ പറയപ്പെടത

നിവൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന്, ഇത് ഒ

ക്കെയും ഉണ്ടായി,

യും അബ്രഹാം മുതൽ ദാവീദ വ വന. അത, കണ്ടാലും, ഒരു കനൂ

തെയും പരിണാല തലമുറകളും; ദാ |ക ഗഭിണിയായി, ഒരു പുത്രനെ

വീദ മുതൽ ബാബെലൊനിക അ പ്രസവിക്കും, അവന അവർ, ദൈ
ടിമയിലകപ്പെട്ട നാൾ വരെയും വം നമൊട ക്രടെ ഉണ്ട് എന്ന അ

പരിസാല തലമുറകളും; ബാബെ തഥമുള്ള എമ്മാനുവെൽ എന്ന പെർ

ലൊനിക അടിമയിലകപ്പെട്ട നാൾ വിളികയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാക

മുതൽ ക്രിസ്തു വരെയും പതിനാല് ത നു.
-

ലമുറകളൂ :-ആകുന്നു. വരം അപ്പൊൾ യൊസെഫ ഉഠ

.ംവൃ ; എന്നാൽ യെശു ക്രിസ്തുവി|ക്കത്തിൽനിന എഴുനിറ, കരാ

ഞൻ അവതാരം ഇപ്രകാൻം ആയി വിന്റെ ദൂതൻ അവനൊട കല്പിച്ച

രുന്നു. അവന്റെ മാതാവായ മറി പ്രകാരം ചെയ്യ, അവന്റെ ഭാഴ്ച

യ സൊസെഫിന് വിവാഹം നിശ്ച യെ കൈക്കൊണ്ടു. -

യിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ശൈഷം അവർ വ@ അവൾ അവളുടെ പ്രഥമ പു
കൂടി വരുന്നതിന് മുമെമ്പ, അവൾ

പരിശുദ്ധാത്മാവിൽനിന്ന ഗഭിണി

യായി കാണപ്പെട്ടു.

.-ൻ എtാൽ അവളുടെ ഭതാവാ

യ
യൊസെഫ ിരിമാനക്കൊ

ണ്ടും, അവൾക്ക് ലൊകാപവാലം വ |

രുതുവാൻ മനസ്സില്ലായ്മ,കൊണ്ടും,

അവളെ രഹസ്യമായിട്ട ഉപെക്ഷി

പ്പാൻ വിചാരിച്ചു.
.

വ എന്നാന്റെ അവൻ ഇപ്രകാരം

നിരൂപിച്ചിരിക്കുമ്പൊൾ, കണ്ടാലും,

കരാവിന്റെ ദൂതൻ അവന ഒരു

സപപ്പത്തിൽ കാണപ്പെട്ട, പറഞ്ഞു,

ാവീദിന്റെ പുത്രനായ യൊസെ

് ഫ, നിന്റെ ഭാഴ്ചയായ മറിയ

യെ ചെതൃകൊക്കുവാൻ ശങ്കിക്കെ

ണ്ട : എന്തു കൊണ്ടെ നാൽ അവളിൽ

ഉല്പാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് . പരിശു

ദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകനു.

വ. അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസ

വിക്കും. ി അവന്നു ;യശു എന്ന
ുപർ വിളിക്കയും ചെയ്യം: ു

മെക06 ബിനാൽ അവൻ തന്റെ ജ

നങ്ങളെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ

നിന്ന് രക്ഷിക്കും. -
-

ത്രനെ പ്രസവിക്കു വൊളത്തിന് അ

വൻ അവളെ അറിയാതെയുമിരു

നു: അവന യെശു എന്ന പെർ

വിളിക്കയും ചെയ്യും -

ബ അായം.

ച വിദ_ാന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടു

കൽ വരുന്നത്.--. അവർ അ

വനെ വിക്കനത്.--കര, ഒയാ

സെഫ എജിപ്തിലെക്ക് ഒ.ടിപ്പൊ
കബ് .

പിന്നെ എാലെസ അാജാവി

ന്റെ നാളുകളിൽ യെഹൂദിയായി

ലെ ബെത്ലഹെമിൽ യെശു അവ

ൽ ിച്ചതിന്റെ ശെഷം, കണ്ടാലും,

വില്പാന്മാർ കിഴക്കുനിന്ന് ഒ്യയ്ക്കുശ

ലെമിലെക്കു വന്ന, . --

വ യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി

അവതരിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, എവിടെ

ആകുന്നു ? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞ

ങ്ങൾ അവന്റെ റ നക്ഷത്രത്തെ കിഴ

ക കണ്ടു, അവനെ വന്ദിപ്പാൻ വ.

നിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. -

.വ.വ. എന്നാൽ ിഷ്ണദിയെ കൊ

ന എടൊദൊ രാജാവ.ഇതി

മെന്നു കേട്ടാ ഐ, അവനും അവനൌ



മത്തായ വ. അ. - (ബ

ട ക്രടെ യെറുശ്ലെം ഒക്കെയും ചഞ്ച്, ഫ്. പിന്നെ അവർ വിട്ടിലെക്കു

ലപ്പെട്ടിരുന്നു. വനപ്പൊൾ, ചെറിയ കൈപതലി

ര പിനെ അവൻ പ്രധാനാചാ നെ അവന്റെ മാതാവായ മറിയ

യ്യന്മാരെയും ജനത്തിന്റെ ഉപാ | യൊടും കൂടെ കണ്ടു, നിലത്ത് വി

ഭ്യായന്മാരെയും എല്ലാം ക്രടി വരു ബാ, അവനെ വന്ദിച്ചു. തങ്ങളുടെ

തി, ക്രിസ്തു എവിടെ ജനിക്കും എ ന് ക്ഷപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്ന്, അ

ന അവനൊട ചൊദിച്ചു. വർ പൊന്നു •, ക്കതുരുക്കവും ദുരും,

. ആ എന്നാറെ, അവർ അവനൊട അവൻ കാഴ്ചകളായി വക്കയും

പറഞ്ഞു. യെഹൂദായിലെ ബെൽ ചെയ്യു.

ലെഹെമിൽ ആകുന്നു. എന്തകൊ =വ അവർ ഏറൊദെസിന്റെഅ

ണ്ടെന്നാൽ, ഇപ്രകാരം ഭീഘദശി ടൂൿ ചെലക്കു തിരിച്ചു പോകാതെ ഇരി
യാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരികനും പ്ലാനായിട്ട അവക്ല സ്വപ്നത്തിൽ

ൗ യെഹൂദാ ദെശത്തിലു ു ബെ ദൈവനിയൊശമുണ്ടായത കൊ

തിലെ ഫെമെ, എന്റെ ജനമാക് ബു, അവർ മറെറാരു വഴിയായി

യിഋാഏലിനെ ഭിക്കുന്നവനാ തങ്ങളുടെ സുദശത്തിലെക്കു പുറ

യ ഒരു പ്രഭു നിങ്കൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്പെട്ട പൊകയും ചെയ്തു. -

തകൊണ്ട, നീ യെഹൂദായിലെ പ്ര ,ാ T.പിന്നെ അവർ പുറപ്പെട്ട

ഭുക്കളിൽ ഒട്ടും ചെറുതല്ല. , പൊയതിനെൻറ ശൈഷം, കണ്ടാലും,

9 * അപ്പൊൾ എറൊജെ.സ. ആ കത്തുവിന്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ

വ് ദപാഠമാരെ രഹസ്ത്രമായി വിളി യൊസെഫിന കാനോപ്പെട്ട, പറ

ച്ചിട്ട, നക്ഷത്രം കാണപ്പെട്ട സമ യൂന്നു, നീ എഴുനിററ, ചെറിയ

യത്തെ അവരൊട്ട താല്പയ്യമായിട്ട പൈതലിനെയും അവന്റെ മാ

ചൊദിച്ചു. താവിനെയും ക്രട്ടിക്കൊണ്ട്, എജി

വ്വ പിനെ അവൻ അവരെ ബെ പൂിലെക്ക ഒടി പൊക, ഞാൻ നി

ത്ലെഹെമിലെക്ക് അയച്ച, പറ നൊട പറയുന്നത് വരെ അവിടെ

ഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെന, ചെറിയ പാകയും ചെയ്തു. എന്തകൊണ്ടെ

പൈതലിന്റെ വസ്തുത താല്പതുന്നാൽ എറൊദെസ ചെറിയ പെ

മായിട്ട അനെ_ഷിപ്പിൽ; നിങ്ങ തലിനെ കൊല്ലെണ്ടുന്നതിന് അവ

c് അവനെ കണ്ടെത്തിയാൽ, ഞാ I നെ അനെപ്ഷിക്കും.

നും വന്നു, അവനെ വന്ദിപ്പാൻ ത മദ്, അപ്പൊൾ അവൻ എഴുനി

കവണ്ണം എന്നൊട അറിയികയും റവ, രാത്രിയിൽ ചെറിയ പൈത

ചെഴ്സിൻ. - ലിനെയും അവന്റെ മാതാവിനെ

ട് ഇപ്രകാരം രാജാവിൽനിന യും കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, എജിപ്തിലെക്കു പു

കെട്ടാറെം അവർ യാത്ര പുറപ്പെ റപ്പെട്ടുവെചായി. . '

ട്ടു കണ്ടാലും അവർ കിഴക്കു കണ്ടിട്ടു ് ച@ എറൊദെസിന്റെ മരണാ

ള്ള നക്ഷത്രം, ചെറിയ പെൽ,ൽ തൊജും അവിടെ തന്നെ ആയിരു

ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് മെൽഭാഗ നു; അത് എജിപ്തിൽനിന്ന് ഞാൻ

ത്തവനാ നില്ലുവൊളം, അവരുടെ എന്റെ പുത്രനെ വരുത്തിയിരിക്കു

മുമ്പായിട്ടു പൊയി. . ' നു എന്ന ദിഘദഗ്ദിയെ കൊണ്ട് ക

ചം അവർ നക്ഷത്രത്തെ കാ താവിനാൽ പറയിക്കപ്പെട്ടത നി

റെ,എത്രയും വളരെ പ്രസാദത്തൊ വൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന് ആയിരു

ടൂം ക്രടി സഞ്ഞാഷിച്ചു. നു. -

, B 2 -



rം' മത്തായി സ്ഥ അ,

.ംൻ f, പിന്നെ എറൊദെസ,താൻ വൻ കെട്ടപ്പൊക, അവിടെക

വില്പാന്മാരാൽ പരിഹസിക്കപ്പെട്ട | പൊകുവാൻ ഭയപ്പെട്ടു. എങ്കിലും
എന്ന കണ്ടാവെ, വളരെ കൊപി

ച്ചു, താൻ വിദ്വാന്മാരൊട് താല്പയ്യ

മായിട്ട ചൊദിച്ച കാലപ്രകാരം,

അവന സപപ്തത്തിൽ ദൈവ നി

6യാഗമുണ്ടാകകൊണ്ട്, അവൻ ശ

ലിലയായിലെ പ്രദെശങ്ങളിലെക

ബെത്ലെഹെമിലും, അരിന്റെ സ| മാറിപ്പൊയി; -

കല അതിരുകളിലും രണ്ടു വയസ്സി വന. അവൻ നസറായക്കാരനെ

മുതലും അതിനു താഴെയുമുള്ള പൈ , ന പെർ വിളിക്കപ്പെടും, എന്ന ദി

തങ്ങളെ ഒക്കെയും ആളയച്ചു കൊ

ക്ലികയും ചെയ്തു -

. അപ്പൊൾ യറമിയ എന്ന ദി

ഘഒൾിയാൽ പറയപ്പെട്ടത നിവൃ

ത്തിയായി;

ചവ്വ റാമായിര് വിലാപവും കുര

ച്ചിലും മഹാ ദുഃഖവുമുള്ളൊരു ശബ്ദം

കെഠകപ്പെട്ടു. റാഫെൽ അവളുടെ

മകളെ കുറിച്ച കരഞ്ഞു, അവർ ഇ

ല്ലായ്തുകൊണ്ട്, ആശപസിക്കപ്പെടു

വാൻ മനസ്സില്ലാതെയുമിരുന്നു എന്നു

ള്ള താകഃ്നു.

ംൻ T പിന്നെ എന്റൊദെസ് മരി

ഇപൊയ്രിയെൻറ ശൈഷം, കണ്ടാ

ലും, കത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ സപ

പ്തത്തിൽ യൊസെഫിന എജിപ്തിൽ

വെച്ചു കാണപ്പെട്ട,

വം ചെറിയ പൈതലിന്റെ പ്രാ

നെന്റെ അഖനപക്ഷിച്ചിരുന്നവർ മ

രിച്ചപൊയത് കൊണ്ട്, നീ എഴു

നിറ്റ, ചെറിയ പൈതലിനെയും

അവന്റെ മാതാവിനെയും ക്രട്ടി

കൊണ്ട്, യിസ്രാഏലിന്റെ ദെശ

ത്തിലെക് പൊയികൊൾക എന്ന

വറഞ്ഞു.

വ. അപ്പൊൾ അവൻ എഴുനി

ഠറ, ചെറിയ പൈതലിനെയും അ

വന്റെ മാതാവിനെയും കൂട്ടിക്കൊ

ണ്ട്, യിസ്രാഎലിന്റെഠ ദൈശത്തിലെ

ക് വന്നു.

വ.വ. എന്നാൽ അകല്ലെയൊസ ത

ന്റെ പിതാവായ എറൊദെസി

ന്റെ പട്ടത്തിൽ യെഫ്രിയായി

ഘദശിമാരാൽ പറയപ്പെത നിവ്വ

ത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന, നസറെത്ത

എന്ന പെരുജെള്ളാരു നഗരത്തിൽ

വന, പാകയും ചെയ്തു.

മ്പ അദ്ധ്യായം.

ഫ് ടെയാഹനാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്.

രം അവക്കുന്നു. ഉടുപ്പും ആഹാര

വും ബിസ്മയും.-♔ അവൻ

പറിഗെശന്മാരെ ഭത്സിക്കുന്നതും.

ംബ ക്രിസ്തുവിനെ യൊaദാനിൽ

.ുചെയ്യുന്നതും.
വ- 'നെ ആ നാളുകളിൽ യൌഹ

ന്നാൻ ബപൂിസ്തുവന്ന യെഫ്രദിയാ

യിലുള്ള വനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച പ

റ ഞഞ്ഞു,

വ, സുരാജ്യം സമിപമായിരിക്ക

കൊണ്ട് അനുതാപപ്പെടുവിൻ.

മ്പ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവൻ ക

താവിന്റെ വഴിയെനന്നാക്കുവിൻ

അവനെൻറ ഊടുവഴികളെ നെരെ

ആക്കുവിൻ എന്ന വനത്തിൽ വിളി

ച്ച പറയുന്നവന്റെ ശബ്ദം എന്ന

എശായാ ദിഘദഗ്ദിയാൽ ചൊല്ല

പ്പെട്ടവൻ ആകുന്നു.

ര വിശെഷിച്ചും •രം യൊഹന്നാ

ന ഒട്ടകതൊമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും

അവനെൻഠ അർയിൽ ഒരു തൊൽ

വാറും ഉണ്ടായിരുന്നു; വെട്ടുകിളിക

ളും കാട്ടുതെനും അവന ആഹാര

വും ആയിരുന്നു.

@ അപ്പൊൾ യെറുശലെമും യെഫ്ര

ദിയാ ഒക്കെയും യൊർദാന ചുറ്റു

ൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രകാരം അ മുള്ള ദെശം ഒക്കെയും അവന്റെ



മത്തായി ര' 'അ. (B)

അടുക്കലെക്കു പുറപ്പെട്ട പൊയി,

, ു തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ എററു

പറഞ്ഞുകൊണ്ട യൊർദാനിൽ വെ

ച്ച അവനാൽ ബപ്പിസ്തപ്പെടുകയും

ചെയ്തു. -l. -

T എന്നാൽ പഠിശൈന്മാരിലും

-സാദൊക്കായക്കാർിലും പലർ ത

വെൻഹ ബപു്ങുക വരുന്നത്. ന

ഞ്ഞു. അണലിക്കുട്ടികളെ, വരുവാ

നുള്ള കൊപത്തിൽനിന്ന ഒ്ടിപ്പൊ

കുവാൻ നിങ്ങളൊട വക കാണി

ച്ചവൻ ആർ.

വ്വ ആകയാൽ അനുതാപത്തിന

് യാതൃഫലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവി

പ്പിൻ.

ൻ അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാ

വായിട്ട ഉണ്ട എന്ന നിങ്ങളിൽ ത

നെ പറവാൻ നിരൂപിക്കാതെയും

ഇതിപ്പിൻ : എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അ

ബ്രഹാമിന അം കല്ലുകളിൽനിന്ന

മക്കളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവത്തി

ന കഴിയും എന്ന താൻ നിങ്ങ

ളൊട വ്ഠയുന്നു.

മം വിശെഷിച്ചു. ഇപ്പൊളും കൊ

ടാലി വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിന വെ

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അത്കൊണ്ട നല്ല

ഫലങ്ങ പെള്ള ത സാത ു കാഠ ഒക്കെ

യും വെട്ടപ്പെട്ട,അഗ്നിയിൽ ഇടപ്പെ

ടുന്നു.

കും അനുതാപത്തിനായിട്ട ഞാൻ

മവള്ളം കൊണ്ട നിങ്ങളെ ബപ്പി

സ്മപ്പെടുത്തുന്നു.വ.ളൊ: എന്നാൽ എ

റെൻഠ പിന്നാലെ വരുനവൻ എ

നെക്കാൾ ബലവാൻ ആകനു,അവ

ന്റെ ചെരിപ്പുകളെ ചുമപ്പാൻ ഞാ

ൻ യൊതൃന്: അവൻ പരിശുദ്ധ

തമാവ് കൊണ്ടും, അഗ്നി കൊണ്ടും

നിങ്ങളെ ബപു യൂിപ്പട്ടതും.

ചവ അവന്റെ വിശറി അവ

ാർഠ കയ്യിൽ ഉണ്ട്, അവൻതന്റെ

്റെർഠ കൊതമ്പിനെ കളപ്പുരയിൽ

ക്രട്ടി വെക്കും ; , പത അിനെ കെട്ട

പൊകാത്ത അഗ്നിയിൽ ചുട്ടുകളയും

| താനും.

ടമ്പ് അപ്പൊ യെശു യാഹൃ

നാനാൽ ബപുസ്തപ്പെടുവാനായി

ട്ട ഗലിലയായിൽനിനു ചെയാർദ്

| നിലെക്കു അവന്റെ അടുക്കൽ വ
കണ്ടാവെ, അവൻ അവരൊട പറ ബ. -

ഛ. എന്നാറെ യൊഹന്നാൻ ആ

വനെ വ തൊധിച്ച, ഇനി നി

നാൽ ബപുസ്തപ്പെടുവാൻ ആവ

ശൃമുണ്ട്,നീ എന്റെ അടുക്കൽ വരു

നു ചൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ഥ@ എന്നാറെ. യെശ്ല ഉത്തൻമാ

യിട്ട അവനൊട ഇപ്പൊൾ സ2

തിക്കു; എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്രാ

രം നിത യെ ഒക്കെയും നിവൃത്തി

വരുതുന്നത് നമുക്ക് യൊദ്രമാകണ്ട.

എന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ അവൻ

അവന സമ്മതിച്ചു.

ചന്ദ്ര പിനെ ബപ്പിസ്ട്രപ്പട്ടി

സെൻറ ശൈഷം യെശ്ശ ഉടനെ വെച്ച്

ത്തിൽനിന്ന കസെറി: അപ്പൊൾ, ക

ണ്ടാലും, സപഗ്ഗങ്ങൾ അവന തുറ

നു, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു

പ്രാവ പൊലെ ഇറങ്ങി, അവ

ഞെൻറ മീതെ വരുന്നതിനെ അവൻ,

കണ്ടു. -

. കണ്ടാലും ഇവൻ എന്റെ പ്രി

യ പുത്രൻ ആകനു, ഇവ ിൽ ഇ

നിക്ക നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന സപ്

ത്തിൽനിന്ന് ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.

. അ? അു്യം.

. ക്രിസ്തു ഉഫൊഷിക്കുന്നതും, പർി

ക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും, ജയിക്കുന്നതും

.-9 അവൻ പ്രസംഗിപ്പാൻ ആ

രംഭിക്കുന്നതും, ചിലരെ തന്റെ

ശിഷ്യന്മാരായിട്ട വിളിക്കുന്നതും.

`പ്പൊൾ യെശു പിശാചിനാൽ,

കളത്തെ നല്ലവും വെടിപ്പാകി,ത പരീക്ഷകപ്പെടുവാനായിട്ട ആ.



മത്തായി ര' ആ.

ത്മാവിനാൽ വനപ്രദെശത്തിലെക്കു ന നീ പിന്നെ എന്നെ വന്ദിച്ചാൽ,

കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപൊകപ്പെട്ടു. | ഇവയെ ഒക്കെയും ഞാൻ നിനക ത

വ (അവിടെ] അവൻ നാല്പത് രാം എന്ന അവനൊട പറകയും

പകലും നാല്പത രാവും ഉപൊ| ചെയ്യുന്നു.

ഷിച്ചാറെ, അവന പിന്നത്തെത്തിൽ ചം അപ്പൊൾ യെശു അവനെ9

വിശന്നു. ട, സാത്താനെ, ഇവിടെനിന്ന

മ്പ. അപ്പൊൾ പരീക്ഷകാരൻ അ' പൊക: എന്തികാണൂന്നാൽ നീ

വന്റെ അടുകൽ വന്ന, നീ ദൈ , നിന്റെ ദൈവമായ കരാവിനെ

വത്തിന്റെ പുത്രൻ ആകുന്നു എങ്കി വന്ദിക്കെണമെന്നും, അവനെ മാ

ൽ, oരം കല്ലുകൾ അപ്പങ്ങളായി തീ ത്രമെ സെവിക്കാവു എന്നും എഴു

രണം എന്ന കല്പിക്ക എന്ന പറഞ്ഞു. തിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

രം എന്നാറെ അവൻ ഉത്തരമായി | ചു. അപ്പൊൾ പിശാച് അവ

ടൂ, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്ര' നെ വിട്ടു പൊകനു, പിന്നെ, ക

മല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വായിൽനി ബാലും, ദൈവദൂതന്മാർ വന്ന അ

ന്ന പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനം

കൊണ്ടും ജിവിക്കും എന്ന് എഴുതി

യിർിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

@ അപ്പൊൾ പിശാച് അവനെ

ശുദ്ധമുള്ള നഗരത്തിലെക്കു കൊണ്ടു

ഒപായി, അവനെ ദൈവാലയ

ത്തിന്റെ മുകൾ പ്രാസാദത്തിനെൽ

നിറുത്തി, അവനൊട്,

നു നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാ

കനു എങ്കിൽ, താഴത്തൊട്ടു ചാടുക:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ത,

ന്റെ ദൂതന്മാൿ നിനെ കുറിച്ച ക

ല്പന കൊടുക്കുമെന്നും, നീ നി

മെൻറ പാദം എപ്പൊഴെങ്കിലും ഒരു

കല്ലിൽ തട്ടിക്കാതെ ഇരികെണ്ടുന്ന

തിന, അവർ തങ്ങളുടെ കൈകളി

ൽ നിന്നെ താങ്ങുമെന്നും എഴുതിയി

സിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

് യെശു അവനൊട, നീ നി

ന്റെ ദൈവമായ കത്താവിനെ പ

ീക്ഷിക്കരുത്, എന്ന പിന്നെയും എ

ഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

വ്വ പിന്നെയും പിശാച് അവനെ

എത്രയും ഉയൻ പവതത്തിനെമൽ

ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു് പായി, ഭൂലൈാകത്തി

ലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളെയും അവ

യുടെ മഹത്വത്തെയും അവന കാ

വസ്തു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു.

കപ്പ {് പിന്നെ യൊഹന്നാൻ കാ

വലിൽ എല്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന മെയശു

കെട്ടാറെ, അവൻ ഗലിലെയായി

, ലെക്കു പുറപ്പെട്ടുവൊയി;

, ചമ്പ അവൻ നസറെത്തിനെ വി

ട്ട, സുബൊമെലാന്റെയും നപൂാലി

മിക്കുൻറയും അരിരുകളിൽ, കടൽക

, അയിലുള്ള കപ്പനയൊമിൽ വന്ന,

വാകയും ചെയ്തു.

ഛ. അത് കടൽ വഴിയായി, യൊ

(ാഴെൻറ അക്കരെ ഉള്ള പുറജാ

രികളുടെ ഗലിലയായായി, സു

ബൊലൊൻ ലശവും നപൂാലിം

ദെശവുമായി,

ച@ ഇരുളിലിരുന്ന ജനം ഒരു മ

ഹാ പ്രകാശത്തെ കണ്ടു. മരണ മെ

ശത്തിലും നിഴലിലും ഇരുന്നവക

ഒരു പ്രകാശം ഉദിച്ചു,

ചു എന്ന യശായ ഭിഘദിയാ

ൽ പറയപ്പെട്ടത നിവൃത്തിയാകെ

ണ്ടുന്നതിന് ആയിരുന്നു.

| അന്നു മുതൽ യെശു, സു

;രാജും സമീപമാകകൊണ്ട്, അ

അതാപപ്പെടുവിൻ, എന്ന പ്രസം

ഗിച്ച, പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

ചവ്വ | പിന്നെ യെശു (ാലിലയായി

്.

നിക നൂ ; ലെ കടലരികെ കടക്കുമ്പൊൾ, അ



മത്തായ ദ്ര ആ. C)

വൻ പsമ്രാസ എന്ന് വിളിക്കപ്പെ

ട്ട ശിമൊനും, അവന്റെ സഹൊ

ദരനായ അന്ത്രയൊസുമായ രണ്ട

സഹൊദരന്മാർ കടലിലെക്കു വല

വിശുമ്പൊൾ, അവരെ കണ്ടു : എ

ഞകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ മീൻ പി

ടിക്കുന്നവരായിരുന്നു.

ചൻ അവരൊട അവൻ പറയു

ന്നു, എന്റെ പിന്നാലെ വരുവിൻ,

എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യ

തെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും.

വ.ം ഉടനെ അവർ (തങ്ങളുടെ)

ഖലകളെ വിട്ടും കളഞ്ഞ്, അവ

തെൻറ പിന്നാലെ പൊകയും ചെ

വ.ം പിന്നെ അവൻ അവിടെ

നിന്ന അഖങ്ങാട്ടെക് കടന്നു പൊ

യപ്പൊൾ, അവൻ സെബദിയുടെ

പുത്രനായ യാതെക്കാബും, അവ

ഖഠൻറ സഹൈാദരനായ യൊഫന്നാ

അമായ വെവ്വ അബ സബവാല അ

ാർ തങ്ങളുടെ പിതാവായ സെ

ബ്ദിയൊട ക്രടെ പടവിൽ തങ്ങ

ളുടെ വലകളെ നന്നാകിക്കൊണ്ടി

രിക്കാഠം, അവരെ കണ്ടു, അവ

തെയും വിളിച്ചു.

വ.വ. ഉടനെ അവർ പടവിനെ

യും തങ്ങളുടെ പിതാവിനെയും വി

ട്ടു, അവന്റെ പിന്നാലെ പൊക

യും ചെയ്തു.

വ ബ ി പിനെ യെശു ഗലിലയാ

യിൽ ഒക്കെയും സഞ്ചരിച്ചു. അവരു

മട സഭകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തി

മെൻറ എവൻറെഗലിയൊനെ പ്ര

സംഗിച്ചു. ജനത്തിൽ ഉണ്ടായ സ

കുല വ്വാധിയെയും സകല കക്ടത

യെയും സൌജ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.

വരം അവന്റെ കിരി സുറിയാ

യിൽ ഒക്കെയും പരന്നു: പിനെ

അവർ പലവിധം വൃാധികളാലും

ഭിനങ്ങളാലും ബാധിക്കപ്പെട്ട സക

ധിച്ചവരെയും, ഭ്രാന്തന്മാരെയും,പ

ക്ഷവാതക്കാരെയും അവന്റെ അടു

; കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവതെയുംആ

വൻ സൌഭ്യമാകി.

വl@ പിന്നെ ഗലീലയായിൽനി

ന്നും, ദൈകപ്പൊലിസിൽനിന്നും,

യെറുശലെമിൽനിന്നും, യെഫ്രാ

യിൽനിന്നും, യൊർദാന്റെ അക

രയിൽനിന്നും വളരെ പുരുഷാർ

ങ്ങൾ അവന്റെ പിന്നാലെ ചെ

ബ

G) അദ്ധ്യായം.

. ഇന്നവർ ഭാശ്മ്യവാന്മാരാകുന്നു.

കമ്പ. അപ്പൊ6സ്താലന്മാർ ഭൂലൊക

ത്തിനു വെളിച്ചമാകനു.വ.ം വെ

ലപ്രമാണം വ്യാഖ്യാനപ്പെട്ടത്.

വ9്നാറെ അവൻ പുരുഷാരങ്ങ

ളെ കാണുക കൊണ്ട് ഒരു മലയിടല

ക ക്രെറി പൊയി; അവൻ ഇരു

ന്നപ്പൊൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ

അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു:

വ. അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ വാ

തുറന്ന, അവരെ പഠിപ്പിച്ചു, പ

റഞ്ഞു;

്. ആത്മാവിൽ സാധുക്കളായുള്ള

വർ ഭാശൃവാന്മാർ: അതെന്തകൊ

ണ്ടെന്നാൽ സുരാജ്യം അവരുടെ

ആകനു.

ര. ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാശൃവാന്മാർ:

അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർആ

ശപസിക്കപ്പെടും.

@ സൌമൃതയുള്ളവർ ഭാ:ുവാനാ

ർ: അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ

ഭൂമിയെ അവകാശമായന്മഭവിക്കും.

സ്ത നീതിക്കായിട്ട വിശന്ന ദാഫി

ക്കുന്നവക ഭാശൃവാന്മാർ: അതെന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ അവർ തൃപ്തന്മാരാ

ക്ഷCം

് കരുണായുള്ളവർ ഭാസ്തുവാന്മാർ.

അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവക ക

ഷ തൊcികളെയും, പിശാച ബാ
രുണ ലഭിക്കും.



വു മത്തായി @ ആ.

വ്വ ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാസ്ത്ര

വ.oമാർ : അതെ, സ്ത്ര Gകാⓝണു നാൽ

അവർ ദൈവത്തെ കാണും.

|
യ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ സ്തുതി

കെsണ്ടുന്നത് നും, ന.ങ്ങളുടെ വെളി

ച്ചും അവരുടെ മുമ്പിൽ ശൈാഴിക്കപ്പെട്ടു.

ൻ സമാധാനം നടത്തുന്നവ. ഭാ -♔ | വെടപ്രമാണത്തെ എങ്കി

ശൃവാന്മാർ: അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാ ലും, ദിഘദശികളെ എങ്കിലും ഇല്ലാ

ൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാ യൂ ചെയ്താൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു

തെന്ന വിളിക പെട്ടവർാകം. എന്ന നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കെണ്ട. ഇ

-ം നീതി നിമിത്തമായിട്ടു പീഡി ക്ലായ്മ ചെയ്താൻ അല്ല, നിവൃത്തിയാ

ക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാസ്തുവാൻാർ : അ ക്വാനമെത്ര ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്.
.

തെന്തുകൊണ്ടന്നാൽ സുരാജും ഫവൃ എന്ത കൊട് ബനാൽ ആകാ

അവരുടെ ആകനു.

. ഞാൻ നിമിത്തമായിട്ട അവ

് നിങ്ങളെ ധിക്കരിക്കയും, പി.ഡി.

പ്പിക്കയും, സകല വിധമായുള്ള

വചനത്തെ നിങ്ങളുടെ നെതെ

വൃാജമായിട്ട പറകയും ചെയ്യുമ്പൊ

ൾ, നിങ്ങൾ ഭാഗ്ഗ്യവാന്മാർ ആകന്നു.

ചവ. നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്പ

ഗ്ഗത്തിൽ വളരെ ആകകൊണ്ട്, സ

ഞൊഷിച്ച്, ആനന്ദിപ്പൻ: എന്ത

കെ36ണ്ടന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു മുമ്പെ

ഉള്ള ദ|ഘദഗ്ദ്'മാ അവർ ഇപ്ര

കാരം പീഡിപ്പിച്ചു.

ടമ്പ "് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാ

കുന്നു. എന്നാൽ ഉപ്പിന അസമില്ലാ

തെ പൊയാൽ, എന്തു കൊണ്ട് അസ

മുണ്ടാക്കപ്പെട്ടും? അത് പുറത്ത കള്ള

യപ്പെടുവാനും, മുൻാൽ ചവി

ട്ടപ്പെടുവാനും അല്ലാതെ, പിന്നെ ഒ

നിന്നും കൊള്ളരുത്.

.മു. നിങ്ങൾ ഭൂഖലാകത്തിന് പ്രകാ

ശം ആകുന്നു. ഒരു മലമെൽ സ്ഥാ

പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നഗരം മറഞ്ഞി

നു ക്രടാ. -

ഫ@ ഒരു വിളക്കിന്റെ കൊളുത്തി, ഒ

രു പറയിൻ കീഴിൽ വെക്കുമാറില്ല,

വിളക് തണ്ടിനെന്മൽ അത്രെ. അ

പ്പൊൾ അത വീട്ടിലുള്ളവ. G|ാ

വകം പ്രകാശത്തെ കൊടുക്കുന്നു.

ഠൗ ഇപ്രകാരം മനുഷ്യർ നിങ്ങ '

ളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ ാംബ

ശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പൊകനത്

വതെ), സകലവും ഉണ്ടാകവൊള്ള

ത്തിന, വെലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പു

ള്ളി എങ്കിലും, ഒരു വിസും എങ്കി

ലും ഒരു പ്രകാtത്തിലും ഒഴിഞ്ഞ

പൊകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സ്തൃമാ

യിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

. ൻ അത്കൊണ്ട് ആതെങ്കിലും

ംൻം എറ്റവും ചെറിയ കല്പനക

ളിൽ ഒന്നിനെ ലംഘിക്കയും, അപ്ര

കാൻം മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കയും ചെ

യൂാൽ, അപൻ സുരാജ്യത്തിൽ

എറ്റവും ചെറിയവൻ എന്ന വി

ളിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും

അപ്രകാരം ചെയ്തു,യും, പഠിപ്പിക്ക

യും ചെയു,ാൽ, തവൻ സുരാജ്യ

ത്തിൽ വലിയവൻ എന്ന വിളിക്ക

69-l:C. - - - -

വ.ം എന്ത6 കാചെണ്ടനാൽ ഉപാ

കൃായന്മാരുടെയും പറ്റി ശൈഠമാരു

ടെയും നിത യെക്കാൾ നിങ്ങളുടെ

നിതി വ ശഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ,

നിങ്ങം ഒരു പ്രകാരത്തിലും സു

ർാസ്ത്രത്തിലെക്കു കടകയില്ല എന്ന,

ഞാർ നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു.

വം ന കല ചെയ്യരുത് എന്നും;

ആസ്റ്റെ.ങ്ക ലും കല ചെയ്യാൽ അവൻ

നൂായവിധിക്കു ഹൈതുവാകുമെന്നും

പൂവാതൊട പറയപ്പെട്ടു എന്ന

നlങ്ങ് കെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലൊ.

വ വ. എന്നാൽ ത6 ൻറ സ6 വാദ

ണ്ടുന്നതിനും, സപ്തിലുള്ളവനാ രാട സംഗതി കൂടാതെ കൊ



മത്തായി (B) ആ. ൻ

പിക്കുന്നവനെല്ലാം നൂായവിധിക

ഒഫതുവാകുമെന്നും ആരെങ്കിലും ത

ന്റെ സഹൊദരനൊട, വികൃതി,

എന്ന പറഞ്ഞാൽ, അവൻ വിസ്താ

ർ സഖഭക് വെഹതുവാകുമെന്നും ; എ

ന്നാൽ ആരെങ്കിലും, ജൊഷാ, എന്ന

പറഞ്ഞാൽ, അവൻ അഗ്നി നരക

ത്തിലെക്ക് ഹൈതുവാകമെന്നും ഞാൻ

നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

ഫ. അത് കൊണ്ട നീ ബലിപീ

ഠത്തിനെൻറ അരികത്തെക്കു നിന്റെ

വഴിപാടിനെ കൊണ്ടുവന്ന, നി

റെൻറ് സഹൊദരന നിന്റെ നെ

തെ വല്ലതും ഉണ്ട് എന്ന അവിടെ ഒ

കുന്നു എങ്കിൽ

വരം അവിടെ ബലിപീഠത്തിന് മു

മ്പാകെ നിന്റെ വഴിപാടിനെ

വെച്ച, പൊയി; മുമ്പെ നിന്റെ

സഹൊദരനൊട യൊജ്യതപ്പെടു

ക, പിന്നെ വന്ന നിന്റെ വഴി

പാടിനെ കഴിക്കൂ.

വ.ആ പ്രത്യൊഗി വല്ലപ്പൊഴും

നിനെ വിധികത്താവിനെ എല്പി

കാതെയും, വിധികരാവ നിന്നെ

സെവകനെ ഏല്പിക്കാതെയും നി

കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കപ്പെടാതെ

യും ഇരിക്കെണ്ടുന്നത് ന നീ വെഗ

ത്തിൽ നിന്റെ പ്രത യൊഗിയൊട

വഴിയിൽ ഇരിക്കുമ്പൊൾ, അവ

നൊട യൊജൂതപ്പെടുക.

വ.സ്നേ [അല്ലാഞ്ഞാൽ) നീ ഒടുകമുള്ള

കാശ്മ വരെയും കൊടുത്ത തിരുവൊ

ളത്തിന, നീ അവിടെനിന്ന ഒരു

പ്രകാശത്തിലും പുറപ്പെട്ട പൊക

യില്ല, എന്ന ഞാൻ സത്രമായിട്ടു നി

നൌട പറയുന്നു.

വ♔ | നീ വൃഭിചാരം ചെയ്യരു

ത്, എന്ന പൂവന്മാരൊട വOQ)

പ്പെട്ടു എന്ന നിങ്ങൾ കെട്ടിട്ടുണ്ട്

തെല്ലാ :

വ.വ്വ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊട

നായിക്കൊണ്ട് അവളെ നൊക്കുന്ന

വൻ എല്ലാം അവന്റെ ഹൃദയത്തി

ൽ അവളൊട വൃഭിചാരം ചെയ്യു ക

ഴിഞ്ഞു.

വൻ പിന്നെ നിന്റെ വലത്ത

കണ്ണ ന്നെ വിരുദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു

എങ്കിൽ, അതിനെ ചൂന്ന, നിങ്കൽ

നിന്ന കളക: നിന്റെ ശരീരം മുഴു

വനും നരകത്തിലെക്കു തള്ളപ്പെടാ

തെ, നിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഒ

ന്ന നശിച്ചപൊകുന്നത് നിനക്കു പ്ര

യൊജനം ആകന്നുവല്ലൊ.

മ്പം നിന്റെ വലത്ത കൈക നി

നെ വിരുദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിൽ,

അതിനെ ചെരദിച്ചു, നിങ്കൽനിന്ന

കള്ക ; നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും

നരകത്തിലെക്കു തള്ളപ്പെടാതെ, നി

ന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഒന്ന നശി

ച്ചുപൊകുന്നത നിനക പ്രയൊജ

നം ആകൻവമെല്ലാ. -

മ്പ. പിനെ ആരെങ്കിലും ത

ന്റെ ഭാഴ്ചയെ ഉപെക്ഷിച്ചാൽ, അ

വൻ ഒരു ഉപെക്ഷണച്ചിട്ട അവൾ

ക്ക് കൊടുകെ.ണം എന്ന പറയപ്പെ

ട്ടവലൊ.

മ്പ. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും, വെ

ശൃാദൊഷം ഹെതുവായിട്ട അല്ലാ

തെ കണ്ടു, തന്റെ ഭായ്മയെ ഉപെ

ക്ഷിച്ചാൽ, അവളെ വൃഭിചാരം

ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എന്നും, ആരെങ്കി

ലും ഉപെക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ വിവാ

ഹം ചെയ്താൽ, വൃഭിചാരം ചെയ്യു

ന്നു എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളൊട പ

റയുന്നു.

മ്പന. ി പിന്നെയും നീ കള്ളസ

തൃം ചെയ്യരുത് എന്നും, നിന്റെ

സതൃങ്ങളെ കത്താവിന ചെയ്യെ

ണും എന്നും പൂവന്മാതൊട ബയ

പ്പെട്ടു എന്ന നിങ്ങൾ കെട്ടിട്ടുണ്ട

ല്ലൊ :

മ്പര. എന്നാൽ ഞാൽ നിങ്ങളൊട

പറയുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയെ മൊഹിപ്പാ പറയുന്നു, സരൂം ചെയ്തു തന്നെ
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അരുത്; സുഖത്ത കൊണ്ടു അരു ;യപ്പെട്ടു എന്ന നിങ്ങൾ കെട്ടിട്ടുണ്ട്

ത , അത് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാ പ്രൊ: . -

സനമല്ലൊ ആകനത്: | ര ര. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊട

മ്പ@ ഭൂമിയെ കൊണ്ടുമരുത ; അപറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ

ത അവന്റെ പാദപീഠമല്ലൊ ആ സ്റ്റൈഹിപ്പിൻ, നിങ്ങളെ ശപിക്കു

കന്നത : യെറുശലെമിനെ കൊണ്ടു നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പിൻ, നിങ്ങ

മരുത്; അത മഹാ രാജാവിന്റെ ജെ. പകൈക്കുന്നവ് ഗുണം ചെ

ന ഗർമമെല്ലാ ആകനത്. ജിൻ, നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കയും,

മ്പ്, നിന്റെ തലയെ കൊണ്ടും നിങ്ങളെ പീഡിപ്പികയും ചെയ്യു

സതൃം ചെയ്യരുത്, ഒരു ഡൊമത്തെ നവ. വെണ്ടി പ്രാതിക്കയും ചെ

യും വെളുത്തൊ കറുത്തൊ ആക്കു | ജിൻ
-

വാൻ നിനക്കു കഴികയില്ലല്ലൊ. ര-ദ്ര നിങ്ങൾ സുത്തിലുള്ളവനാ

ബ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വാക യ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മക്ക

ഉവ്വ, ഉവ്വ, അല്ല, അല്ല, എന്നിരിക്കു; കൂാകെണ്ടുന്നതിന് ആകനു; അതെ

ടെ. ഇവയിൽ അധികമുള്ളത ദൊ ഞകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ദൈാഷമു

ഷത്തിൽനിന്ന് വരുന്നത് ആകനു. ഉള്ളവരുടെ മെലും ഗുണമുള്ള വരു

മ്പവൃ T കണ്ണിനു പകരം കണ്ണ| ടെ മെലും തന്റെ സൂഴ്ചന്റെ ഉദി

ന്നും, പിന് പകരം പല്ലെന്നും പ്പിക്കയും, നീതിയുള്ളവരുടെ മെലും

പറയപ്പെട്ടു എന്ന നിങ്ങൾ കെട്ടി നീതിയില്ലാത്തവരുടെ മെലും മഴ

ട്ടുണ്ടല്ലൊ. - പെയ്യിക്കയും ചെയ്യുന്നു. . -

ബൻ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊട| രൗ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങ

പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈാഷത്തൊട' ജെ സ്റ്റെഫിക്കുന്നവയെ നിങ്ങൾ

നെരിടരുത ആരെങ്കിലും നിന്റെ ജെഹിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്ര

വലത്തെ കവളിൽ ന നെ അടി തിഫലമുള്ളൂ? ചുങ്കക്കാരും അപ്രകാ

ക്കുന്നുവൊ, അവന മറെറതും തി ചെയ്യുന്നില്ലയൊ? - -

രിച്ചുകൊഠക. - | ര. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഫൊ

രം് വല്ലവനും നിന്നെ വ്വവഹാ ദരന്മാരെ മാത്രം വന്ദിച്ചാൽ, നി

രത്തിന് വിളിച്ച, നിന്റെ കുപ്പു വിശെഷമായി ചെയ്യുന്നത

യത്തെ കൊണ്ടുപൊസ്ലൊവാൻ മ എന്ത : ചുങ്കക്കാരും അപ്രകാരം ചെ

നസ്സായാൽ, അവന നിന്റെ വ  ുന്നില്ലയൊ? - -

സ്രത്തെയും ക്രടെ വിട്ടുകൊക്ക. രവൃ അത്കൊണ്ട സുത്തിലുള്ള

ര. ആരെങ്കിലും ഒരു നാഴിക വ വനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പൂ

ഴി പൊകുവാൻ നിനെ ശാസിച്ചാ!്നായിരിക്കുന്നത് പൊലെ, നി

ൽ, രണ്ടു അവനൊട ക്രടെ പൊങ്ങളും പുണ്ണാരായിരിപ്പിൻ.

നു അബ്ബായം.

ക.

ര-വ നിന്നൊട യാചിക്കുന്നവന ്

- . ഭിക്ഷ._@ പ്രാത്ഥന.--ഥരം ക്ഷ

മ.-ഫൗ ഉപവാസം.--ൻ ന

കൊടുക്ക, നിനൊട കടം വാങ്ങു

വാൻ മനസ്സുള്ളവനിൽനിന്ന ന് മറ
-

മ്മുടെ നിക്ഷെപം എൺം._വര്

പ്രപഞ്ചവിചാരത്തിന് വിതൊ

ഞഞ്ഞുകൊൾകയുമരുത്.

ധമായും ഉള്ള സംഗതികൾ.

ര-ബ f നിന്റെ റ അയല്ലാൻ ചെന

ന്റെ ഹിചെക്ക് മെന്നും, നിന്റെ റ ശ
- -

:

രൂവിനെ പകക്കെൺമെന്നും പറ| മനുഷ്യരാൽ കാണപ്പെടെണ്ടുന്നതി
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ന് അവരുടെ മുമ്പാകെ നിങ്ങളു

ടെ ധമ്മം ചെയ്യാതെ ഇിപ്പാൻ ജാ

ഗ്രതപ്പെടുവിൻ: അല്ലെങ്കിൽ സപ്

ത്തിലു "ളവനായ നിങ്ങളുടെ പി

താവിങ്കൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമി

് -

വ അത്കൊണ്ടു നീ ധമ്മം ചെയ്യു

നെവാൾ, കപടഭക്തിക്കാർ, തങ്ങൾ

മനുഷ്യാൽ സൃതിക്കപ്പെടുവാനാ

യിചെ 9ണ്ട്. ദൈവസഭകളിലും തെ

രുവീഥികളിലും ചെയ്യുന്നത് പൊ

ലെ, നിന്റെ മുമ്പാകെ കഴൽ വി

ളിപ്പിക്കരുത്. അവ#് തങ്ങളുടെ പ്ര

തിഫലം ഉണ്ട്. എന്ന ഞാൻ സത്

മായിട്ട് നിങ്ങളെ 9ട പറയുന്നു.

ു. എന്നാൽ നീ ധമ്മം ചെയ്യു

നൊക്ക, നിന്റെ ധമ്മം രഹസ്ത്രമാ

യിർിപ്പാനായിട്ട, ന ന്റെ വലത്ത

കൈ ചെയ്യുന്നതിനെ നിന്റെ ഇട

ത്ത കൈക അറിയരുത :

. എന്നാൽ രഹസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്ന

വനായ നിന്റെ പിതാവ് താൻ ത

നെ പരസ്യമായി നിനക്കു പ്രതി

ബലc ബo .

@. പിനെ നി പ്രാതിക്കാ

ക, കപടഭക്തിക്കായെന്ന പൊലെ

ആകരുത: അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

അവർ മനുഷ്യർാൽ കാണപ്പെടുവാ

നായിട്ടു. ദൈവസഭകളിലും തെരു

വീഥികളുടെ കൊണുകളിലും നി

ന്നു കൊണ്ടു പ്രാ ിപ്പാൻ, പ്രിയപ്പെ

ടുന്നു : അവക തങ്ങളുടെ പ്രതിഫ

ലം ഉണ്ട്. എന്നു ഞാൻ സതൃമായി

ട്ട നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു.

്ൗ എന്നാൽ ന് പ്രാതിക്കുമ്പൊൾ

നിനെൻറ അറയിലെക്ക് കടന്ന, നി

. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രാതിക്കു

ടെമ്പാഠം, അജ്ഞാനികൾ എന്നപൊ

ലെ വൃതഥമായുള്ള വാക്കുകളെ പഠ

യരുത : എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അവർ

തങ്ങളുടെ അതി സംഭാഷണംകൊ

ണ്ട കൊക്ക പ്പെട്ടവരാകം എന്നനി

രൂപിക്കുന്നു.

വ്വ അത്കൊണ്ട നിങ്ങൾ അവക്

സദൃശന്മാർാകരുത്. എന്തു കൊണ്ടെ

ന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാ

വിനൊട ചൊദിക്കുന്നതിനു മുബൈ,

നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത ആവശൃമാകുന്നു

എന്ന അവൻ അറിയുന്നു. -

ൻ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാ

ൻം പ്രതീഠിപ്പിൻ: ഞങ്ങളുടെ സപ്

♔സ്ഥനായ പിതാവെ, നിന്റെ നാ

മം പിശുദ്ധമാക്കപ്പെടെണമെ.

കം നിന്റെ രാജ്യം വരെണമെ.

സപ്തിലെ പൊലെ ഭൂമിയിലും

നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യപ്പെടെണമെ.

.ം. ഞങ്ങൾക്ക് ദിനം പ്രതിയു ു

അപ്പം ഇന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തതെൺമെ.

ചവ. ഞങ്ങളുടെ നെസെ കുറ്റം

ചെയ്യുന്നവരൊട ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കു

ന്നത പൊലെ, ഞങ്ങളുടെ കാഠ

ങ്ങളെ ഞങ്ങളൊടും ക്ഷമിക്കെണ്

ബ.

ാ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലെക്ക

അകപ്പെടുത്താതെ ഞങ്ങളെ ദാ

ഷത്തിൽനിന്ന ക്ഷിക്കയും ചെയ്യെ

നമെ : സാജ്യവും, ശക്തിയും, മഹ

ത്വവും വg 6 ? ു ഠ നിനക്കുള്ള ത

ില്ലാ ആകാത. ആ മെൻ.

.ഥര് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്ടു

ചെ(19ട അവരുടെ കഠറങ്ങ തെള്ള നി

ങ്ങ് ക്ഷമിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളു

ഒൻറ കതകിനെ അടെച്ച, രഹസ്പ, 5ട സുസ്ഥനായ പിതാവ് നി

ത്തിലുള്ള വനായ നിന്റെ പിതാ! ങ്ങാടും ക്ഷമിക്കും .

വിനൊട പ്രാഫിക ; എന്നാൽ അ

ഹസ്പത്തിൽ കാണുന്നവനായ നി

ച@ എന്നാൽ മനുഷ്യരൊട അവരു

ടെ കുറ്റങ്ങളെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കു

ന്റെ പിതാവ് പ് സ്പമായി നിന നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പിതാ

ക പ്രതിഫലം തരും. വ നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളെയും നി
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ങ്ങളെ9ട ക്ഷമിക്കയില്ല.

ചന്ദ്ര അത്രയുമല്ല നിങ്ങൾ ഉ

പൊഷിക്കുമ്പൊൾ, കപടഭക്തികാ

ർ എന്ന പൊലെ മുഖവാട്ടത്തൊടെ

ഇര കരുത : എന്തികൊണ്ടെന്നാൽ

അവർ മനുഷുക ഉപെ?ഷിക്കുന്ന

വരായി കാണാപ്പെടുവാനായി കൊ

ണ്ട്, അവർ തങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളെ

വിരൂപമാക്കുന്നു. അവ ♔ തങ്ങളുടെ

പ്രതിഫലം ഉണ്ടു, എന്ന ഞാൻ സ

തൃമായിട്ട നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു.

. എന്നാൽ നീ ഉപൊക്ഷിക്കു

നൊൾ, നീ ഉപൊഷിക്കുന്നവനാ

യി മനുഷ്ടില്ല, രഹസ്ത്രത്തിലിരിക്കു

ന്ന ന് സെൻറ പിതാവിന് അത്രെ

കാണപ്പെടുവാനായിപൊണ്ട, നി

ന്റെ തലയിൽ തൈലം പൂശി, നി

ന്റെ മുഖത്തെ കഴ്ചക്ക :

കവൃ അപ്പൊൾ രഹസ്രത്തിൽ കാ

ണുന്നവനായി നിന്റെ പിതാവ്

നിനക്കു പയസ്തമായി പ്രതിഫലം

നൽകം.

കൻ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നി

കൊക്രട്ടിവെക്കരുത്, അ

വിടെ ഒറപ്പുഴുവും തുരുമ്പും കെടു

കുന്നു, അവിടെ കള്ളന്മാർ തുരന്ന

മൊക്ടിക്കയും ചെയ്യുന്നു :

വ.ം എന്നാൽ സപഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾ

ക നിക്ഷെപങ്ങളെ ക്രടിവെപ്പിൻ,

അവിടെ ഒറപ്പുഴുവെങ്കിലും തുരു

വെങ്കിലും കെടുക്കുന്നില്ല, അവിടെ

കള്ളാർ തുർന്ന മൊഷ്ടിക്കുന്നതു

മില്ല :

വ.ം എന്തുകൊണ്ടെന്റ്,ാൽ നിങ്ങ

ളുടെ നിക്ഷെപം എവിടെ ഇരി

ക്കുന്നുവൊ, അവിടെ നിങ്ങളുടെ

ഹൃദയവും ഇരിക്കും.

വമ്പ. എന്നാൽ നിന്റെ കണ്ണ മൊ

ഷമുള്ളതാകുന്നു എങ്കിൽ, നിന്റെ

ശരീരം മുഴുവനും ഇരുട്ടുള്ളതാകം.

അത്കൊണ്ട നിങ്കലുള്ള വെളിച്ചം

ഇരുളാകുന്നു എങ്കിൽ, ആ ഇരുൾ എ

ത്രയും വലിയതാകുന്നു.

വര. T ഒരുത്തനും രണ്ടു യജമാ

നന്മാരെ സെവിപ്പാൻ കഴ കയി

ല്ല : എന്തികൊണ്ടെന്ന 9ൽ അവൻ ക

ബ്ബ പകച്ച, മറ്റവനെ സ്റ്റെ

ഹിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു? നൊട

ചെന്, മറ്റവനെ നിന്ദിക്കും നി

ങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും ധ നത്തെ

യും സെവിപ്പാൻ കഴികയില്ല.

വl@ അത്കൊണ്ട ഞാൻ ന'ങ്ങളൊ

ട പറയുന്നു. നിങ്ങൾ എത്നെ ഭ

ക്ഷിക്കെണ്ടു എന്നൊ, എത നെ കടി

കെണ്ടു എന്നൊ നിങ്ങളുടെ ജീവ

നെ കറിച്ചെങ്കിലും, എതിനെ ഉടു

കെണ്ടു എന്ന നിങ്ങളുടെ ശരിയ

ത്തെ കുറിച്ചെങ്കിലും വിചാരപ്പെടരു

ത. ഭക്ഷണമൊൾ ജiവനും, ഉ

ടുപ്പിനെക്കാൾ ശർിരവും അധിക

മല്ല യൊ !

വസ്ത ആകാശത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ

നൊക്കുവിൻ: അവ വിതെക്കുനി

ല്ല, കൊയ്യുന്നതുമില്ല. കളപ്പുരയിൽ

ക്രട്ടി വെക്കുന്നതുമില്ല. എന്നാലും

നിങ്ങളുടെ സപഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാ

വ അവയെ പുലരുതുന്നു. അവയെ

കാൾ നിങ്ങൾ എറ വിശൈഷപ്പെട്ട

വരല്ല യൊ?

വ. പിന്നെ വിചാരപ്പെടുന്നതി

നാൽ തന്റെ ശിt അളവിൽ ഒരു

മുളം ക്രടെ ക്രട്ടുവാൻ നിങ്ങളിൽ

ആൿ കഴിയും;

വ്വ ശരീരത്തിന്റെ വെളിച്ചം ക

ണ്ണ ആകന്നു: അത്കൊണ്ടു നിന്റെ

കണ്ണ, നിമ്മലമാകുന്നു എങ്കിൽ, നി

ന്റെ ശരീരം മുഴുവനും വെളിച്ച

വവ്വ പിന്നെയു. ഉടുപ്പിനെ കുറിച്ച

നിങ്ങൾ എന്തിന് വിചാരപ്പെടുന്നു?

പറമ്പിലുള്ള പുഷങ്ങൾ എങ്ങിനെ

വളരുന്നു എന്ന വിചാരിപ്പിൾ; അ

വ അദ്ധാനപ്പെടുന്നതുമില്ല, ആല്പക

മാക്കപ്പെട്ടതാകം. | ന്നതുമില്ല:



മത്തായി അ. ്ഥന.

;

വൻ ുന്നാലും ശൈാലൌമൊൻ

തന്നെ തന്റെ സവ മഹത്വത്തിലും

അവയിൽ ഒന്നു പൊലെ അലങ്കരി

ക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങ

തെള9ട വറയുന്നു.

ബം ആയതകൊണ്ട് ഇന്ന ഇർിക്കു

ന്നതും, നാളെ അടുപ്പിൽ ഇടപ്പെട്ടു

ന്നതുമായിട്ടുള്ള പറമ്പിലെ പുല്ല

ടെഭവം ഇപ്രകാരം ഉടുപ്പിക്കുന്നു

എങ്കിൽ, അല്പ വിശ്വാസികളെ,

നിങ്ങളെ എത്രയും അധികം ഉടു

പ്പിക്കയില്ലയൊ?)

മ്പ്ഥ അത്കൊണ്ട നാം

ക്ഷികെണ്ടു എന്നൊ, നാം ഏതു

കടിക്കെണ്ടു എന്നൊ, നാം എത

ഉടുക്കെണ്ടു എന്നൊ നിങ്ങൾ പറ

ഞ്ഞ വിചാർ സ്റ്റെപ്പടരുത്.

മ്പപ (ംരം വസ്തുക്കളെ ഒക്കെയും

അജ്ഞാനികൾ അനെപ്ഷിക്കുന്നുവ

ല്ലൊ:) എന്തെന്നാൽ •രം വസ്തുക്കൾ

ഒക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാക

്നു എന്ന നിങ്ങളുടെ സുസ്ഥനാ

യ പിതാവ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മ്പബ എന്നാൽ മുമ്പെ ദൈവത്തി

ന്റെ രാജ്യത്തെയും, അവന്റെ

നിതിയെയും അനെപഷിപ്പിൻ : അ

പ്പൊൾ •രം വസ്തുക്കൾ ഒക്കെയും നി

ങ്ങൾക്കു കൂടെ നൽകപ്പെടും.

മ്പര. ആകയാൽ നാളെ ക്ക വെ

ണ്ടി വിചാർപ്പെട9തെ ഇരിപ്പിൻ:

എന്തുകൊണ്ടെ ന്നാൽ നാളെ എന്ന

ത തന്റെൻറ കായ്യങ്ങൾക്കു വെണ്ടി

വിചാരപ്പെടും. അത9ത ദിവസ

ത്തെക്കു അതാതിന്റെ കണ്ണത മതി.

9 അദൃായം.

-ക ക്രിസ്തു പവതത്തിനെൽ വെച്ച

ത ന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിച്ച

സാഹസ ബുദ്ധിയെ ആക്ഷെപി

കയു}ാ.-്) വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ

നായിക്കാ ഇടരുതെന്ന് പറ

കയും.-5 പ്രാ -ഥനെ ക്കും. കമ്പ

ഇടൂക്ക വാതിലിൽ കൂടി അകത്ത

C) -

ഏതു ഭ

പൊതെക0്ന മെനും.--l@് കള്ള

ലിഘദഗ്ദിമാരെ കരുതി കൊജെള്ള

ൺമെന്നും._വു വചനം കെഠം

ക്കുന്നവരായി മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്ന

വർായി ഇർിക്കെണം എന്നും ബു

ദ്ധി ഉപദൈശിക്കയും ചെയ്യുന്നത്.

ന ങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതെ ഇരി

പ്പാനായിട്ട, വിധിക്കരുത്.

വ എന്ത കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ തന്നെ നി

ങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ അ

ളക്കുന്ന അളവിനാലും നിങ്ങൾക്ക

തിരികെ അളക്കപ്പെടും.

മ്പ പിനെയും നീ നിന്റെ ക

ണ്ണിലുള്ള കൊൽ വിചാരിക്കാതെ,

നിന്റെ സഹൊദർ ടെൻറ കണ്ണിലു

ള്ള കർട എന്തിനു നൊക്ക നു :

രം അല്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സ

ഹൊദരനൊട, ഞാൻ നിന്റെ

കണ്ണിൽനിന്ന കർട എടുത്തുകള

വാൻ സമ്മതിക്ക എന്ന എങ്ങിനെ

പറയും? കണ്ടാലും ഒരു കൊൽ നി

ന്റെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടല്ലൊ. .

@ കപടഭക്തിക്കാർാ, മുവെ നി

ന്റെ കണ്ണിൽനിന്ന് കൊൽ എ

ടുത്ത കള ക , അപ്പൊൾ നീ റെൻറ സാ

ഹൊദരന്റെ കണ്ണിൽനിന്ന കരട

എടുത്ത് കളവാൻ നിനക്കു നന്നാ

യി കാണുകയും ചെയ്യും.

് {് നിങ്ങൾ ശുദ്ധമുള്ളതിനെ

നായികൾക്ക് കൊടുക തെയു , നി

ങ്ങളുടെ മുത്തു കളെ പന്നികൾക്കു മു

ബെ ഇടാതെയും ഇിപ്പിൻ,അവർ

തങ്ങളുടെ കാലുകൾ (ക ണ്ട അവ '

യെ ചവിട്ടുകയും, തിരിഞ്ഞു നി

ങ്ങളെ ചിന്തിക്കുളകയും ചെയ്യാതെ

ഇ(ിക്കെണ്ടുന്നതിന് ആകനു.

് { ചൊദിപ്പിൻ, എന്നാൽ നി

ങ്ങൾക്ക് തർപ്പെടും; അനെപാ പി

ൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെതു.ം;

മുട്ടവിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറ

ക്ക് 8-് •



ഫര് മത്തായി 9 അ.

വ്വ എന്തുകൊണ്ടെന9ൽ ചൊദിക്കു

നവന എല്ലാവ്നും കിട്ടുന്നു; അ

നെ_ഷിക്ക നവനും കണ്ടെത്തുന്നു ,

മുട്ടനവന തുറക് ടൈപ്പട്ടുകയും ചെ

ജാ.

ൻ അടെ ങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ യ9

തൊരു മനുഷ്യൻ എങ്കിലും, തന്റെ വ

പുത്രൻ തന്നൊട അപ്പം ചൊദി

ച്ചാൽ, അവന ഒരു കല്ലു കൊടുക്കു

മൊ?

ചം അവൻ ഒരു മിൻ ചൊദി

ച്ചാലൊ, അവൻ അവന ഒരു സ്

പ്പം കൊടുക്ക മൊ? -

ച്ച അത്കൊണ്ട് ദൌഷികളാക

ന നിങ്ങഠം നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാ

ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അ

റിയുന്നു എങ്കിൽ, സ_ുത്ത ലിരിക്കു

ന്നവനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ത

നെ9ട ചൊദിക്കുന്ന വ്: നന്മക

ളെ എത്ര അധികം കൊടുക്കും :

ചവ ആകയാൽ മനുഷ്യർ നിങ്ങ

d്ക്ക് ഏതെല്ലാം കാഴ്ചങ്ങളെ ചെ

തെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു

വൊ, അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങളും

അവ ♔ ചെസ്റ്റിൻ എഒ്തനാൽ ഇ

ത വെദപ്രമാണവും ഭീഷദശികളും

ആകനു.

ചമ്പ {് ഇടുക്ക വാതിലിൽ കൂടി

അകത്ത കടപ്പിൻ എന്തു കൊണ്ട്

ന്നാൽ നാശത്തിലെക്ക് കൊണ്ടുപൊ

കുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും, വഴി

വിസ്താരമുള്ളതും ആകുന്നു, അതിൽ

ക്രടി അകത്ത പൊകന്നവർ പല

ര3ഠ ഉണ് : -

. എന്തെന്നാൽ ജീവങ്കലെക്ക

കൊണ്ടുപൊകുന്ന വാതിൽ ഇടുക.മു

ള്ളതും, വഴി വിസ്താരം കുറഞ്ഞതും

ആകുന്നു. അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നവ

രും ചുരുക്കമാകുന്നു.

ച@ "കള്ള ടീഘദിമാ:ിൽനിന്ന

ന് ക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ, അവർ ആട്ടു

അടുക്കൽ വരുന്നു ഉള്ളിൽ അവഃ,

ബുള്ള ഘായുള്ള ചെ നായ്ക് അത്രെ.

ആക്കുന്നത്.

ചന്ദ്ര നിങ്ങൾ അവരുടെ ഫലങ്ങ

ജൂാൽ അവരെ അറ യും. മുള്ള ക

ളിൽനിന്ന മുനിർ ങ്ങാപ്പഴങ്ങളെ

യും, ഞെരിഞ്ഞിൽ മുട്ടകളിൽനി

ന്ന അത്തിപ്പഴങ്ങളെയും പഠിക്കുമാ

റുണ്ടൊ?

. അപ്രകാരം തന്നെ നല്ല വൃ

ക്ഷം ഒക്കെയും നല്ല ഫലങ്ങളെ ത

രുന്നു ; എന്നാൽ ആകാത്ത വൃക്ഷം

ആകാത്ത ഫലങ്ങളെ തരുന്നു -

ചവ്വ നല്ല വൃക്ഷത്തിനു ആകാത്ത

ഫലങ്ങളെ തരുവാനും, ആ കാത്ത

വൃക്ഷത്തിനു നല്ല ഫലങ്ങളെ തരു

വാനും കഴികയില്ല.

ഠൻ നല്ല ഫലങ്ങ ജെ. തർാത്ത വ്വ

ക്ഷം എല്ലാം വെട്ടപ്പെട്ട, അഗ്നിയി

ൽ ഇടപ്പെടുന്നു.

വ.ം അത്കൊണ്ട നിങ്ങഠം അവരു

ടെ ഫലങ്ങളാൽ അവ തെ. അറ്യും.

വ. എനെ,ാട്, ക്താവെ, ബ

താവെ, എന്ന പറയുന്നവൻ എ

ല്ലാം സുരാജ്യത്തിലെക്കു കടക്കയി

ല്ല : സ_ുത്തിലിരിക്കുന്നവനായ എ

തെൻറ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യ

നവന ചെത്ര.

വ്വ ആ നാളിൽ പലരും എ

നൊട, കതാവെ, കാവെ, തെ

ങ്ങഠം നിന്റെ നാമത്തിൽ ദ്lഘദ

ഗ്ദനം പവകയും; ന് മെൻറ് നാമ

ത്തിൽ പിശാചുകളെ പുറത്താക്കുക

യും; ന ഹെൻറ നാമത്ത്, ത് വള്ളതെ

അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്തു,യും ചെയ്തി

ട്ടില്ലയൊ? എന്ന പറയും.

വമ്പ അപ്പൊൾ, ഞാൻ ഒരു ന9

ളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല : അക്ര

മം ചെയ്യാവതെ, പൂങ്കൽനിന്ന

പൊക്വിൻ, എന്ന തോൻ അവ

തൊട ത്ത് പറകയും ചെയ്യും.

കളുടെ ഉടുപ്പുകളൊടെ നിങ്ങളുടെ വര അത്കൊണ്ട ആരെങ്കിലും



മത്തായി വച്ച ആ. ഫG)

എന്റെ cരം വചനങ്ങളെ കെട്ട,

അവയിൻ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു.വൊ,

അവനെ ഞാൻ തന്റെ വീട്ട ഒരു

പാറയിനെ-ൽ പണി ചെയ്തു. ബു

ദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനൊട സദൃശനാ

dക്ക് ഠ .

വ @ മഴ പെയു, വലിയ വെള്ള

രം കാട്ടുന്നത്.-വമ്പ. കടലിൽ

വെചരുങ്കാറ്റിന്റെ ശമിപ്പിക്കുന്നത്.

വ.പ്ര ബു വെചതെ പിടിച്ച പി

ശാചുകളെ പുറത്താക്കിക്കളയൂന്ന

ത്. -അവ പനിക്കൂട്ടത്തിലെക്ക്

പൊഴൊഠവാൻ സമ്മതിക്കയും

ചെയ്യുന്നത്.

ങ്ങളും വന്ന, കാറ്റുകളും അടിച്ചു, -്

ആ വീട്ടിഡെൽ അലെച്ചു; എന്നാ പ നെ അവൻ മലയിൽനിന്ന

റെയും അത് വിണ്ടില്ല. എന്തകൊ ഇറങ്ങി വരുമ്പൊൾ, വളരെ പുരു

ണ്ടെന്നാൽ അത് ഒരു പാറയിഡെൽ ഷാരങ്ങൾ അവന്റെ പിന്നാലെ

സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 6 ച നു.

വ ു പിനെ എന്റെ ഠൻം വച് വ. അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, ഒരു ക

ന ആളെ കെട്ട, അവയിൻ പ്രകാ ഷ തൊഗി വന്ന, അവനെ വന്ദി

രം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നവൻ ു ചു. കാവെ, നിനക്കു മനസ്സുണ്ടെ

ല്ലാം തന്റെ വിട്ടു മണലിലെൽ ങ്കിൽ, എന്നെ ശുദ്ധനാക്കുവാൻ നി

പണി ചെയു, ജൊഷനായ മനു

♔ ഖനാട സദൃശനാക്കപ്പെടും .

വ. മഴ പെയു, വലിയ വെള്ള

ങ്ങളും വന്ന, കാറ്റുകളും അടിച്ച്,

ആ വീട്ടിഫൈൽ അലക്ട്; അത വി

ഴുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ വിഷ്ണു

യും വലിയത ആയിരുന്നു.

വവ്വ T പിന്നെ ഉണ്ടായത് എ

തെ 9ൽ, യെശു ം 0ം വചനങ്ങ

ളെ പറഞ്ഞ അവസാനിച്ചതിന്റെ

ശെഷം, ജനങ്ങൾ അവന്റെ ഉ

പദെശത്തിൽ ആശ്ചഴ്ചപ്പെട്ട :

പൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ

അവരുടെ ഉപാa്യായന്മാർ എന്ന

പൊലെ അല്ല, അധികാരമുള്ളവൻ

എന്ന പൊലെ അവന്റെ പഠിപ്പി

ച്ചിരുന്നു.

വച്ച അദൃായം.

. ക്രിസ്തു കഷ തൊഗിയെ സ്പ്രസ്ഥ

നാക്കുന്നത്.-♔ ശതാധിപന്റെ

ഭൂതൃനെയും.-ഛ. പ്രൈാസി

ചെഠൻഠ ഭാഴ്ചയുടെ അമ്മയെയും.

. ഔ മറ്റും പല ഡൊഗികളെ

യും സപ്രസ്ഥമാക്കുന്നത്.ചവ്വ താൻ

C 2

നക്കു കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു.

മ്പ എന്നാറെ ശു തന്റെ കൈ

നീട്ടി, അവനെ തൊട്ട, ഇനിക്കു

മനസ്സുണ്ട്, നീ ശുദ്ധനായിവരിക

എന്ന പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവന്റെ

കുറ്റൊഗം ശുദ്ധമാകയും ചെയ്തു.

ര. പിന്നെ യെശു അവനൊട്,

നൊക്ക, നി ഇതിനെ ഒരു ു നൊ

ടും പറയരുത്, എന്നാലും നി ചെ

ന, ആചായ്ലന നിനെ തന്നെ കാ

ണിച്ച്, അവക്കു സാക്ഷിയായിട്ട മൊ

ശൈ കല്പിച്ചിട്ടുള്ള വഴിപാടു കഴിക്ക

എന്ന പറഞ്ഞു.

@ | പിന്നെ യെശു കപ്പ് ഫൊ

മിലെക്കു കടന്നപ്പൊൾ, ശതാധിപ

നായ ഒരുത്തൻ അവന്റെ അടു

കൽ വന്ന, അവനൊട അപെ

ക്ഷിച്ച്,

നു കരാവെ, എന്റെ വെലക്കാ

രൻ മഹാ ചെദനപ്പെട്ടു. വീട്ടിൽ

പ ക്ഷവാതം പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു എ

ന വറഞ്ഞു.

് എന്നാറെ യെശു അവനൊട,

ഞാൻ വന്ന, അ -നെ സൌഷ്ടമാ

ക്കും എന്ന വായുന്നു .

അനുഗമിക്കപ്പെടുവാനുള്ള പ്രകാ വ്വ ശതാധിപൻ ഉത്തരമായിട്ട,



ഫ്) മത്തായി പൂ അ.

ക്താവെ, നീ എന്റെ പുതെക്ക

ത്ത വരുവാൻ ഞാൻ യൊഗൃനല്ല :

എന്നാലും നീ ഒരു വചനം മാത്രം

പറക, അപ്പൊഠ് എന്റെ വെല

കാരൻ സൌഖ്യമാക്കപ്പെടും.

ൻ എന്തുകൊണ്ടെനാൽ ഞാനും

അധികാരത്തിൻ കീഴുള്ള ഒരു മനു

ഷ്യൻ ആകന്നു : എന്റെ കീഴിൽ

പട്ടാളക്കാരും ഉണ്ട് : ഞാൻ ഇവ

മെന9ട, വൊക എന്ന വറയുന്നു, അ

വൻ പൊകുന്നു; ഞാൻ മറെറാരു

ത്തിനൊട, വർിക എന്ന പറയുന്നു,

അവൻ വരുന്നു ; ഞാൻ എന്റെ

വെ ലക്കാർ നാട്, ഇതു ചെയ്തു എ

ന്ന പറയുന്നു, അവൻ അതു ചെയ്യു

നു എന്ന വചറഞ്ഞു.

ചം യെശു ഇതു കെട്ടാറെ, ആ

ശ്ചയ്ക്കപ്പെട്ടു, പിന്നാലെ വരുന്നവ

6രാട്, ഞാൻ ഇപ്രകാരമുള്ള വി

ശ്വാസത്തെ യീസ്രാഎലിലും കണ്ടി

ട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ സതൃമായിട്ട നി

ങ്ങളെ9ട വചറയുന്നു.

ച്ച പിന്നെയും ഞാൻ നിങ്ങളൊ

ട പറയുന്നു. പലർ കിഴക്കുനിന്നും

പടിഞ്ഞാറനിന്നും വന്ന, അബ്രാഹാ

മിനൊടും, ഇസ്റ്റാകിനൊടും, യാ

ക്കൊബിനൊടും ക്രടെ സുരാജ്യ

ത്തിൽ ഇരിക്കും.

ചവ. രാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എ

റ്റം പുറത്തുള്ള ഇരുളിലെക്കു തള്ള

പ്പെടും താനും. അവിടെ കരച്ചിലും

പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകം എന്ന വാ

ഞ്ഞു.

ചമ്പ പിനെ യെശു ശതാധിപ

നൊട, നി പൊഴൊക; നീ

വിശ്വസിച്ച പ്രകാരം നിനക്ക ഭ

വികട്ടെ എന്ന പറഞ്ഞു. ആ നാഴി

കയിൽ തന്നെ അവവെൻറ വെല

കാരൻ സൌജുവാനാകയും ചെയ്തു.

ഛ. പിന്നെ യെശു പത്രൊസി

ന്റെ വീട്ടിലെക്കു വന്ന, അവന്റെ

ക്കുന്നതു കണ്ടു. -

ചG എന്നാറെ അവൻ അവളു.

ടെ കയ്യെ തൊട്ട, ജപർവും അവ

ളെ വിട്ടുമാറി. അവൾ എഴുനീറ്റ്,

അവക ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു.യും ചെയ്യും

.cനു || പിനെ സന്ധ്യയായ പ്പൊ

ൾ, പിശാച ബാധിച്ചിട്ടുള്ള പല

തെയും അവർ അവന്റെ അടുക്കൽ

കൊണ്ടുവന്നു :

ഥണ്ണ അവൻ ആത്മാക്കളെ വച

നത്താൽ പുറത്താക്കി, തൊഗികളെ

എല്ലാം സൌഖ്യമാക്കി; അത അവൻ

തന്നെ നമ്മുടെ ബലഹീനങ്ങളെ

എറഠ, നമ്മുടെ തൊഗങ്ങളെ ചുമ

ന്നു എന്ന യശായാ ദിഘദഗ്ദിയാൽ

ചൊല്ലപ്പെട്ടത നിവൃത്തിയാകെണ്ടു

ന്നതിന് ആയിരുന്നു.

കവൃ | പിന്നെ യെശു തന്റെ

ചുറ്റിലും വളരെ പുരു ലോരങ്ങളെ

കണ്ടാറെ, അകത്തെക്കു പൊകവാൻ

കല്പിച്ചു.

ഫൻ അപ്പൊൾ ഒരു ഉപാദ്ധ്യായ

ൻ അടുക്കൽ വന്ന, ഗുഡൊ, നീ എ

വിടെ പൊയാലും ഞാൻ നിന്നെ

പിന്തുടന്റ് കൊള്ളാമെന്ന അവനൊ

ട പറഞ്ഞു.

വം എന്നാറെ യെശു അവനൊ

ട, കുറുനരികൾക കഴികളും, ആ

കാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്ക് ക്രടുക

ളും ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ പുത്രന ത

ന്റെ തലയെ ചുയിപ്പാൻ സ്ഥല

മില്ല താനും എന്ന പറഞ്ഞു.

വ. പിന്നെ അവന്റെ ശിഷ്യ

മോർിൽ മറെറാരുത്തൻ, കത്താ

വെ, ഞാൻ മുവെ ചെന , എന്റെ വ

അപ്പനെ കഴിച്ചിടുവാൻ ഇനിക്ക

അനുവാ ദ ഠ ത6 അണും എന്ന അ

വനൊട പറഞ്ഞു.

വ.വ. എന്നാറെ യെശു അവനൊ

ട, എന്റെ പിന്നാലെ വിക : മ

ർിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ക

ാഴ്ചയുടെ അമ്മ ജപരമായിട്ടു കിട ഴിച്ചിടട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.



മത്ത9യ് ൻ ട്രേര. ഫ9)

വാ f് പിനെ അവൻ ഒരു പ് ന ബഹു ദൂരമായി എറിയ പന്നി

ടവിൽ കി.tറിയപ്പൊൾ, അവ കളുടെ ഒരു കൂട്ടം മെയുന്നുണ്ടായി

ന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ പി രുന്നു.

ബബ. മ്പ. അപ്പൊൾ പിശാചുക് അ

വര കണ്ട ലും പടവ തിരകൾ വനൊട, നീ ഞങ്ങളെ പുറത്താ

കൊണ്ട് മൂടപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം, ക്കുന്നു എങ്ക ൽ, ആ പനിക്കൂട്ടത്തി

കടലിൽ 'ഒരു മഹാ കൊടുങ്കാറ്റ ലെക്കു പൊഴൊകവാൻ ഞങ്ങൾ

ഉണ്ടായി. എന്നാറെ അവൻ ഉറ ക അനുവാദം തരെണം എന്ന അ

ങ്ങിയിരുന്നു. i പെക്ഷിച്ചു.

റ @ അപ്പൊൾ അവന്റെ ശിഷ്യ വ പൊക്വിൻ, എന്ന അവൻ

്മാർ അടുക്കൽ വന്ന, അവഒന ഉ, അവതൊട പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ അ

ണതി, കതാവെ, ഞങ്ങളെ വർ പുറപ്പെട്ട ആ പന്നീക്രട്ടത്തി

ക്ഷിചെ*6്നു.മെ : ഞങ്ങ് നശിച്ച പെ.ക്ക പൊയി : എന്നാറെ, കണ്ടാ

പൊകനു, എന്ന പറഞ്ഞു. ലും, ആ പന്നിക്കൂട്ടം എല്ലാം കി

വൻ എന്നാറെ അവൻ അവരൊ ഴക്കാം തൂക്കമായി ഉഷ്ണ ഒരു സ്ഥ

ടൂ, അല്പ വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ ലത്തിൽ കൂടി കടലിലെക്കു 9ഞ്ഞ

എന്തിന് ഭയമുള്ളവർ ആകന്നു? എ ഇറങ്ങി, വെള്ളങ്ങളിൽ ചാകയും ചെ

ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ അവൻഎ

ഴ്ചനിറ്റ, കാറ്റുകളെയും കടലി : ബബ പിന്നെ അവരെ മെച്ചവർ

നെയും ശാസിച്ചു; ഒരു മഹാ ശാ ഒടി പ്ലെയി, നഗരത്തിലെക്ക് ചെ

ന്തത ഉണ്ടാകയും ചെയ്തു. ന്ന, സകലത്തെയും പിശാച ബാ

വ5 എന്നാൽ കാറ്റുകളും കടലും ധിച്ചിരുന്നവരുടെ വസ്തുതകളെയും

ക്രടി ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നത അറിയിച്ചു.

കൊണ്ട്, ഇവൻ എതപ്രകാരമുള്ള മ ബര് അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, നഗ

നുഷ്യൻ ആകന്നു! എന്ന ആ മനു  ും എല്ലാം യെശുവിനെ എതിർ

ഷ്ട& പറഞ്ഞ ആശ്ചയ്യപ്പെട്ടു.  ുന്നതിന പുറപ്പെട്ടു. അവനെ ക

വവ്വ പിനെ അവൻ അക്കരെക് ണ്ടാറെ, അവൻ തങ്ങളുടെ അതി

ഗെദറായക്കാരുടെ ദെശത്തിലെക്കു രുകളിൽനിന്ന് വാങ്ങി പൊകൊ

എത്തിയപ്പൊൾ, പിശാച ബാധി മെന്ന അവനൊട അപക്ഷക്കു

ച്ചവർ അബു വെച്ചൂർ പ്രെതക്കല്ലറക യും ചെയ്തു.

ളിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്, അവനെ എ ൻ അദ്ധ്യായം.

ത്തെ റദ്ദേ, അവർ മഹാ ഉഗ്രന്മാർ -

ആ ു രുന്നത്കൊണ്ട്, ആകം ആ °- ക്രിസ്തു വക്വാതകാൻ6ന സപ്

പഴയെ കടന്നു പോകുവാൻ പ് സ്ഥമാക്കുന്നത്. --ൻ മത്തായി

ഹിയാതെ ഇരുന്നു. യെ വിളിക്കുന്നത്.-ഫം ചുങ്കാ

വൻ കണ്ടാലും, അവർ നിലവി തൊടു. പാപികളൊടും കൂടി ഭ

ളിച്ച, യെശു, ദൈവത്തിന്റെ പു ക്ഷിക്കുന്നത്.

ത്രം ഞങ്ങൾക്കും നനക്കും എന്ത്? |വ- 'നെ അവൻ ഒരു പടവിൽ ക

കാലത്തിന് മുമ്പ് നി ഞങ്ങളെ തെറി. ഇക്കരെക്കു കടന്നു, തന്റെ

വെദനപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവിടെ വ സ്വന്ത നഗരത്തിലെ വന്നു

ന്നുവൊ? എന്ന് പറഞ്ഞു. വ. അപ്പൊൻ, കണ്ടാലും, കടലി

വ.ം വിശെഷ -ലും അവരിൽനിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിപക്ഷവാതക്കാർ



്ഥവു മത്തായി സർ ആ.

നെ അവർ അവന്റെ അടുക്കൽ

കൊണ്ടുവന്നു : എന്നാറെ യെശു അ

വരുടെ വിശ്വാസം കാ5ങ്കകൊണ്ട

ആ പക്ഷവാതക്കാരനൊട്, പു

ത്ര, നി ധൈയ്യമായിരിക്ക : നിന

ക്ക നിന്റെ പാപങ്ങൾ മൊചിക്ക

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു

മ്പ. അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, ഉപാ

ദ്ധ്യായന്മാരിൽ ചിലർ, ഇവൻ ഭൂ

ഷണം പറയുന്നു. എന്ന തങ്ങളുടെ

ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു.

ര. എന്നാന്റെ യെശു അവരുടെ

നിരൂപണങ്ങളെ അറിക്കൊണ്ട

പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനു നിങ്ങളു

ടെ ു ദയങ്ങളിൽ ദൊഷങ്ങളെ

നിരൂപിക്കുന്നു

@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, എത എ

മുപ്പം, നിനക നിന്റെ പാപങ്ങ

ൾ ചെമാചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന

പറയുന്നതൊ എഴുനീറ്റ, നടക്ക

എന്നു പറയുന്നതൊ?

നൂ എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങ

എഴുനീറ്റ, അവന്റെ പിന്നാലെ

പൊകയും ചെയ്തു.

ഠം പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

നാൽ, യെശു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തി

ന ഇർിക്കുമെമ്പാൾ, കണ്ടാലും, വള്ള

തെ ചുങ്കക്കാരും പാപികളും വന്ന,

അവനൊടൂം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാ

തൊടും കൂടെ ക്ഷേമണത്തിന് ഇരു

നു. -

ഫഫ എന്നാൽ പറി ശൈന്മാർ അ

തു കണാറെ, അവന്റെ ശിഷ്യ

ാതൊട, നിങ്ങളുടെ ഗുരു ചുങ്ക

ക്കാതൊട്ടും പാപികളെ9ടും ക്രടെ

ഭ ക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എന്ന

പറഞ്ഞു.

്ഥവ എന9റെ യെശു അതു കെ

ട്ടപ്പൊൾ, അവ തൊട്, സപസ്ഥമു

ള്ളവ് വൈദ്ദനെ കൊണ്ട് ആ

വശ്ശ്യം ഇല്ല, തൊഗികള9യുള്ള വ

കെ ഉള്ളൂ.

ഫ്ബ എന്നാൽ ബലിയെ അല്ല, ക

രുൺയെ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കു

6ള്ള മൊചിപ്പാൻ മനുഷ്യന്റെ പു നു എന്നു ഋത എന്താകുന്നു എന്ന

ത്ര ന അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന നി പായി പഠിപ്പിൻ : എന്തെന്നാൽ

ങ്ങൾ അറിയെണ്ടുന്നതിനായിട്ടു.(അ ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല, പാ

വൻ അപ്പൊഠം പക്ഷവാതക്കാർ പികളെ അഖ്ത്ര അനു.താപത്തിലെ

് നാട പറഞ്ഞു,) ന് എഴുന്റ്റം ക വിളിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന

നിന്റെ കിടക്ക എടുത്ത്, നിന്റെ | പറഞ്ഞു.

വീട്ടിലെക്കു പൊക. ഫര് {് അപ്പൊൾ യൊഹന്നാ

5 അവൻ എഴു നിററ, അവന്റെ ന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അട്ട

വിട്ട ലക പൊയി. |കൽ വന്നു. ഞങ്ങളും പഠിശന്മാരും

വ്വ എന്നാന്റെ പുരുഷാർ അതു പലപ്പൊഴും ഉപൊലിക്കുന്നു. ഏ

കണ്ടപ്പൊൾ, ആശ്ചയ്ക്കപ്പെട്ടു. മനു നാൽ നിന്റെ റ ശിഷ്യന്മാർ ഉചൊ

ഷ്യ് ഇപ്രകാരമുള്ള അധികാരം ഷിക്കുന്നില്ല, അത് എന്തുകൊണ്ട് ? എ

നൽകിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കയും, ന പറഞ്ഞു.

ചെയ്തു.

ൻ ` പിനെ യെശു അവിടെ നി

ന്ന പുറപ്പെട്ട പൊക ബൊൾ, മത്താ

യി എന്ന പെരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ

ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നതിനെ കണ്ട്,

അവ3,നാട്, എന്റെ റ പിന്നാലെ

ഫ@ എന്നാറെ യെശു അവതൊട

പറഞ്ഞു, മണവാളൻ തങ്ങളൊട

ക്രടെ ഉള്ള ഒപ്പ്: X കല്ല്യാണു ഗുഹ

ത്തിലെ പെതങ്ങൾക്ക് ദുഃഖപ്പെടു

വാൻ കഴിയുമൊ? മനേവാളൻ അ

വരിൽ നിന്ന് നീക്കപ്പെടും നാളു

വരിക എന്ന പറയുന്നു: അവൻ, കൾ വരും. അപ്പൊൾ അവർ ഉ



മത്തായി ൻ ആ. ഫൻ

പൌഷിക്കും. - വമ്പ പിനെ യെശു പ്രമാണിയു

ച് ഒരുത്തനും പുതിയ വുഖ ടെ വീട്ടിലെക്കു വന്ന, വാദ്യക്കാ

ണ്ഡം പഴയ വുതീനെ ൽ ചെക് തെയും നിലവിളിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ

ാറില്ല. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അതി യും കണ്ടു പാഠം,

മൈൽ ചെക്ക് പട ശില വസ്രത്തിൽ വര. അവരൊട, മാറിപ്പൊകവി

നിന്ന എട്ട ന് കളയുന്നു, ീൽ ി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബാലസ്ര്

അധികം ഉണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നു. മരിച്ചില്ല. ഉറങ്ങുന്ന ത്ര എന്ന പഠ

.ം പുതിയ വീഞ്ഞ പഴയ തൊൽ ഞഞ്ഞു. എന്നാറെ അവർ അവനെ

ക്കുടങ്ങളിൽ പകന്റ് വെക്കുമാറില്ല; പരിഹസിച്ചു.

അപ്രകാഡമായാൽ ചൊൽക്കൂടങ്ങൾ വ@ പിനെ ജനങ്ങൾ പുറത്താക്ക

പൊളിയും, വിഞ്ഞും ഒഴുകിപ്പൊ പ്പെട്ടതിന്റെ ശാ, അവൻ അ

കും, തൊൽക്കുടങ്ങളും കെട്ടുപൊ കത്ത ചെന്ന്, അവളുടെ കൈ പി

കം: അവർ പുതിയ വിത്തിനെ പു"ടിച്ചു, അപ്പൊ ബാലസ്രി എഴു

തിയ തൊൽക്കുടങ്ങളിൽ അത്ര പ് നീറ്റു.

ക് വക്കുന്നത്, അപ്പൊൾ രണ്ടും വസ്ത പിനെ രം ശ്ര തി ആ ദെ

ർക്ഷ 5 വട്ടം. ശത്തിൽ എല്ലാം പർന്നു.

-വ്വ T അവൻ •രം കാഴ്വങ്ങളെ വച്ച ് പിനെ യെശു അവിടെ

അവയൊട പറയുമ്പൊൾ, കണ്ടാ നിന്നു പുറപ്പെട്ട പൊകമെമ്പാഠം, ര

ലും, 'ൽ പ്രമാണി വന്ന, അവനെ ബു കരുടന്മാർ അവ'ന്റെ പിന്നാ

വന്ദിച്ചു, എന്റെ മക് ഇപ്പൊഠം ത ലെ ചെന്ന, ദാവീദിന്റെ പുത്ര,

ന്നെ കഴിഞ്ഞുപൊയി; എങ്കിലും ന് ഞങ്ങളൊട കരുണയുണ്ടാകെ ബാ

വന, നിമെൻറ കൈക അവളുടെ മെ, എന്ന ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറ

മെൽ വെക്കെൺമെ, അപ്പൊൾ അ ഞഞ്ഞു.

വ ജീവിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. വച്ച അവൻ വീട്ടിലെക്കു വന്ന

.-ൻ എന്നാറെ യെശു എഴുനീറ്റ, പ്പാൾ, ആ കരുടന്മാർ അവ

അവനും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. എന്നാറെ

ക്രടെ, അവന്റെ പിന്നാലെ ചെ യെശു അവതൊട്. ഇതിനെ ചെ

ബ |ാൻ ഇനിക്കു കഴിയുമെന്ന നിങ്ങൾ

വം (അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, പന്ത്ര വിശ്വസിക്കുന്നുവൊ? എന്ന പഠയു

ണ്ട സംവാൻമായി രക്തവാച്ച നു. ഉവ്വ, കതാവെ, എന്ന അ

്യാട കൂടിയ ഒരു സ്ത്രീ, |വ് അവ നാട പഠ5ഞ്ഞു.

വ ച ഞാൻ അവന്റെ റ വസ്രത്തെ വൻ അപ്പൊൾ അവൻ അവരു

മാത്ര തൊട്ടിൽ സൗഖ്യപ്പെടും എ ്ട്ട ക്കളെ തൊട്ട്. നിങ്ങളുടെ

ന, തങ്കൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അവ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രകാരം നിങ്ങൾ

ന്റെ റ പ് ണിൽ വന്ന, അവന്റെ ക്ക ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.

വസ്രത്തിന്റെ വക്കിനേ തൊട്ടു. ബം അപ്പൊൾ അവരുടെ കണ്ണ

വ്വ എന്ന 9റെ യെശു തിരിഞ്ഞ, കൾ തുറക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ യെശു അ
-l. - -്

അവ 3. കണ്ടപ്പാൾ, ഹെ പുത്രി വാട്, ് ക്വിൻ, ഒരുത്തനും

രൈ ധ ഇമ: യി ിക്ക, നിന്റെ റ വി ഇത് നെ അറയരുത് എന്ന ഉറ

ശ.:സം നിന്നെ സൗവ്വമാക്കി എ പ്ലായിട്ട കല്പിച്ചു.

ന് പറഞ്ഞു. ആ നെരം മുതൽ ആ| . എന്നാ അവർ പുറപ്പെട്ട

ി ്സുമായി.) പൊയിട്ടു, അവ നു ആ ലശ
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ത്തിൽ എല്ലാം ശ്രുതിപ്പെടുത്തി.

ന വ. {് പിനെ അവർ പുറപ്പെ

ടൂ, ബൊൾ, കണ്ടാലും, അവർ പിശാ

ച ബാധിച്ച ഉൗമയായുള്ള ഒരു മ

നുഷ്യനെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊ

ണ്ടുവന്നു.

മ്പമ്പ പിശാച് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതി

മെൻറ ശെഷം, ഉമയായവൻ സ

സാരിച്ചു. ഇപ്രകാരം ഇസ്രാഎലിൽ

ഒരു നാളും കാണുങ്ക ഉണ്ടായിട്ടില്ല എ

ന ജനങ്ങൾ പാഠത്ത്, ആശ്ചയ്ക്കു

പ്പെടുകയും ചെയ്തു.

മ്പര. എന്നാൽ പഠിശ്മാർ, അ

വൻ പിശ ചുകളുടെ പ്രമാണിയെ

കൊണ്ട് പിശാചുകളെ പുറത്താക്കു

ന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ന T പിനെ യെശു സകല ന

ശ:uങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളെ ല സഞ്ചരി

ച്ചു, അവരുടെ സഭകളിൽ പഠ പ്പി

കയും, രാജ്യത്തിന്റെ റ എവൾഗെ

ലിയൊനെ പ്രസംഗിക്കയും, ജന

ത്ത് ൽ സകല മെർാശത്തെയും സക

ല കഷ്ടതയെയും സൌബ്ബമാക്കുക

യും ചെയ്യു.

ബ്നു അപ്പൊൾ അവൻ പുരുഷാ

രങ്ങളെ നൊക്കി, അവർ ഇടയനി

ല്ലാത്ത ആട്ട ക്ള വെ_ാ ലെ തള്ള

ന് വൻായും ച'നപ്പെട്ടവർ യു ഇ

രുന്നതകൊണ്ട്, അവരെ കുറിച്ച ക

നിവ തൊന്നി |

ന അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ റ

ശിഷ്യന്മാരൊട്, കൊയിത്ത വ്ള

തെ ഉംു സത്യം.

ക് ഠ താനും

ന വൃ അു കൊണ്ട് തന്റെ റ കൊ

വെലക്കാർ ചുരു

ഗിപ്പാനും അപ്പൊസ്റ്റൈാലന്മാർ

അയക്കപ്പെടുന്നത്

പിന്നെ അവൻ തന്റെ പന്ത്രണ്ട

ശിഷ്ടന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചിട്ട,

ാരമാക്കളുടെ മെൽ അവയെ

പുറത്താക്കുവാനും, സകല രാഗ്

വും സകല ക തയും നിക്കു

വാനും അവക് അധികാരം കൊടു

(ു.

വ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊസൊലന്മാരു

ടെ നാമങ്ങൾ ഇവ ആകനു; മുമ്പ്

നായ വ്മെത്രാസ എന്ന വറയപ്പെ

ട്ട ശ് മൊനും, അവന്റെ സഹൊ

ദർനJയ അന്ത്രയൊസും; സബെ

ദിയുടെ പുത്രനായ യാക്കെ ബും,

അവന്റെ സഹൊദരനായ യൊ

ഹനാനും ;

ബ ഫിലിപ്പൊസും ബ്രൊലൊ

മായിയും; താമാസും ചുങ്കക്കാരനാ

യ മത്തായിയും അല്പായു .ട പുത്ര

നായ യാക്കൊബ്ദം, തട്ടായി എന്ന മ

റുനJമമുള്ള ലൊയു ;

ര. കനാനായക്കാർനായ ശ ചെമാ

നും അവനെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത

വനുമായ യെ ഫ്രദാ ഇസ്ലറിയൊ

തു ഠ.

ആ oരം പന്ത്രണ്ട് വെചതെ ജെ. ശു

അയച്ച, അവ ഡെ"ട കല്പിച്ചത് എ

ഞെന -ൽ, നിങ്ങൾ പു ജാ.-ികളു.

ടെ വഴിയിലെക. പൊe രൂത ശമ

റിയക്കാരുടെ ഒരു നഗരത്തിലെക്ക

ചെല്ലുകയും അരുത്.

നൃ എന്നാൽ ഇസ്രാഎൽ ഭുവന്ന

ത്തിന്റെ (ാ കാണാതെ പായ ആടുക

യിൽിലെക് വംക് തെ, അയക്കെ | ടു ചെട അഴുകൽ ട്രഞ്ജകം പൊക

ണമെന്ന, കൊയിത്തിന്റെ യജമാ

ബട അപക്ഷിച്ചുകൊൾവി

ൻ എന്ന പറയുന്നു.

ഥം അദ്ധ്യായം.

് വിൻ.

5 നിങ്ങൾ പൊക്ബൊൾ, സു

രാജ്യം സ്.ീപമായിരിക്കുന്നു എന്ന

പറഞ്ഞു. പ്രസംഗിപ്പിൻ.

വ്വ വൃാധിക്കാതെ സൗഖ്യമാക്കു

അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാനും പ്രസം വിൻ, കുരാശികളെ ശുദ്ധമാ
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ക്കുവിൻ, മരിച്ചവരെ ഉയിപ്പിപ്പിൻ, യികളുടെ ഇടയിൽ ആടുകളെ എ

പിശാചുകളെ പുറത്താക്കുവിൻ; നി' ന പൊലെ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു:

ങ്ങൾക്കു വെറുതെ ലഭിച്ചു. വെറുതെ അത്കൊണ്ട പാമ്പുകളെ പൊലെ

കൊടുത്തുകൊൾവിൻ. ബുദ്ധിയുള്ളവരായും, പ്രാവുകളെ

ൻ നിങ്ങളുടെ മടിശ്ശിലകളിൽ പൊലെ കപടമില്ലാത്തവരായും ഇ

പൊന്നെങ്കിലും, വെള്ളി എങ്കിലും, ിപ്പിൻ.

ചെനു എങ്ക ലം, , 9 എന്നാൽ മന്ദിഷ്ടതിൽനിന്ന

കം വഴിക്കു പൊക്കണം എങ്കിലും, സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ എന്ത 6 കാ

രണ്ടു കപ്പായങ്ങൾ എങ്കിലും, ചെ ബന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ വിസ്താ

രിപ്പുകൾ എങ്കിലും, വടി എങ്കിലും അസമൂഹങ്ങൾക്ക് എല്ലി ും, തങ്ങളു.

സാദികരുത: പ്രവൃത്തിക്കാരൻ ടെ ദൈവസഭകളിൽ നിങ്ങളെ വാ

തന്റെ ആഹാരത്തിന് യൊതൃന റുകൊണ്ട് അടിക്കയും ചെയ്യും.

ല്ലൊ ആക നത്. ്ഥല വിശെഷിച്ചും ഞാൻ നിമി

ചു. പിന്നെ എത നഗരത്തി ത്തമായിട്ടു നിങ്ങൾ നാടുവാഴികൾ

ലെക്കൊ ഗ്രാമത്തിലെക്കൊ നിങ്ങൾ ക്കും രാജാക്കന്മാക്കും മുമ്പാകെ,അവ

ചെന്നാൽ, അതിൽ ആർ യൊഗു കും മറുജാതികൾക്കും സാക്ഷിയായി

നാകുന്നു എന്ന വിചാരണ ചെയ്തിൻ, ടൂ, കൊണ്ടുപൊകപ്പെടും.

നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുവൊളത്തിന് അ =ൻ എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ

വിടെ പാകയും ചെയ്തിൻ. ഏല്പിക്കുമ്പൊൾ, നിങ്ങക എങ്ങിന്റെ

.ംവ. നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലെക് ചെ' യൊ എന്തൊ പറയെണം എന്ന

ല്ലുമ്പോൾ അതിനെ വാ? വിൻ, വിചാരപ്പെടരുത്. എന്തുകൊണ്ടൂ

ചമ്പ ആ വീട യൊഗ്ഗ്യമാകുന്നു നാൽ നിങ്ങൾ പറയെണ്ടുന്നത് ആ

എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സമാധാനം സമയത്ത നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടും.

അതിനെമൽ വരട്ടെ : എന്നാൽ അ വ.ം എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ പറയു

ത യൊഗ്യമല്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ നവർ നിങ്ങൾ അല്ല, നിങ്ങളുടെ

സമാധാനം നിങ്ങളുടെ അടുകൽ പിതാവിന്റെ ആത്മാവ് അഖത്ര

തിരികെ വരട്ടെ. നിങ്ങളിൽ പറയുന്നത്.

.ര. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൈ വ.ഠ പിനെ സഹൊദരൻ സ

കൊള്ളാതെയും, നിങ്ങളുടെ വച ഹൊദരനെയും, അപ്പൻ മകന്റെ

നങ്ങളെ കൊതെയും ഇരുന്നാ യും മരണത്തിന് ഏല്പിക്കും : മ

ൽ, ആ വിട്ടിൽനിന്നു എങ്കിലും ന

ഗഅൽിൽനിന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ

പുറപ്പെടുവൊൾ, നിങ്ങളുടെ പാ

ലങ്ങളെ ലെ പൊടി കടഞ്ഞ കള

വിൻ.

കളും അമ്മയ്പ്പന്മാക്സ് വിതൊധ

മായിട്ട എഴുനീററ്, അവരെ കൊ

ല്പിക്കും.

വ.വ. നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൻ

നിമിത്തമായിട്ട എല്ലാവരാലും പ

.=@ നൂായവിധിയുടെ ദിവസത്തി കൈക്കപ്പെട്ടവരാകം : എന്നാൽ അ

ൽ ആ നഗർ ിനെക്കാൾ സാ വസാനത്തൊളം നിലനില്ക്കുന്നവൻ

ദൊമും ഗൊമൊറായും എന്ന ദെശ രക്ഷിക്കപ്പെടും.

ത്തിന് എറ്റവും അനുക്രലമായി വമ്പ. പിന്നെ അവർ cരം നഗര

ക്കും എന്ന ഞാൻ സത്രമായിട്ട നി|ത്തിൽ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കാ

ങ്ങളൊട പറയുന്നു. ഠം, മറെറാന്നിലെക്കു ഒടിപ്പൊക

ഠൗ "് കണ്ടാലും, ഞാൻ ചെന്നാ വൻ: എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യ



ബ വ്. മത്തായി ഫo അ.

ന്റെ പുത്രൻ വരുവൊജും നിങ്ങൾ

യിസ്രാ.എലിന്റെ നഗരങ്ങളെ ഒ

ക്കെയും സഞ്ചരിച്ച തികക്കയില്ല എ

ന്ന് ഞാൻ സ്തൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട

വപറയുന്നു.

വര ശിഷ്യൻ തന്റെ ഗുരുവിലും

മീതെ അല്ല, ശുശ്ര ഷാരൻ തന്റെ

യജമാനനിലും മീതെയും അല്ല.

വ@ ശിഷ്യൻ തന്റെ ഗുരുവിനെ

വെ_1 ലെയും ശുശൃഷക്കാരൻ ബ

ന്റെ യജമാനനെ വെ_ാലെയും ഇ

രിക്കുന്നത് അവന മതി. അവർ വി

ട്ടെജമാനനെ ബെയെത്സ്ബുബ

എന്ന വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബ

ന്റെ വീട്ടുകാരെ എത്രയും അധി

bo [വിളിക്കും?

വസ്ത ആകയാൽ അവരെ ഭയപ്പെ

ടരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വെളി

പ്പെടെണ്ടിവരാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന

ത ഒന്നുമില്ല; അറിയപ്പെടെണ്ടിവ

രാതെ രഹസ്പ്യമായുള്ളതും ഇല്ല.

പെടരുത് ; നിങ്ങൾ അനെകം അ

, ടൂക്കളെ ക(ികിലുകളെക്കാളും വിശേ

ഷത പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ബവ ആകയാൽ യാതൊരുത്തൻ

എങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ എ

നെ അറിയിക്കുമാ, അവനെ ഞാ

നും സപ്റ്റത്തിലിരിക്കുന്ന എന്റെ

പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ അറിയി

ക്കു ഠ.

മ്പമ്പ എന്നാൽ ആരെങ്കിലും മനു

ഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ എന്നെ വെറുക്കു

മൊ, അവനെ ഞാനും സപ്റ്റത്തി

ലിരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവിന്റെ റ

മുമ്പാകെ വെറുക്കും.

ബര് {് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാ

നം വരുത്തുവാൻ വന്നു എന്ന നി

|ങ്ങൾ നിരൂപികരുത്. സമാധാനം

, അല്ല, വാള ചെത്ര വരുത്തുവാൻ ഞാ

{ വന്നിരിക്കുന്നത്.

മ്പ@ എന്തകൊണ്ടെ നാൽ ഒരു മ

നു ുനെ അവന്റെ അപ്പന വി

വ9 ഞാൻ നിങ്ങളൊട ഇരുളിൽ തൊധമായും, മകളെ അവളുടെ

സംസാരിക്കുന്നതു വെളിച്ചത്തിൽ പ അമെക്ക വിതൊധമായും, മരുമക

റവിൻ: നിങ്ങൾ ചെവിയിൽ കെ. ജെ അവളുടെ അമ്മായിക വിതൊ

ക്കുന്നതു വീടുകളുടെ മെൽ പ്ര ധമായും പിരിപ്പിപ്പാൻ ഞാൻ വ

സിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിൻ.

വവ്വ പിന്നെ ആത്മാവിനെ കൊ

ല്ലുവാൻ കഴിയാതെ, ശരിത്രത്തെ

കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടരുത്. ആ

തമാവിനെയും ശരീരത്തെയും നര

കത്തിൽ നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവ

ന്റെ പ്രത്രെകം ഭയപ്പെടുവിൻ താ

ബം.

പൻ ഒരു കാശിന രണ്ട് അടു

കളെ കർികിലുകൾ വില്പ്പ്പെടുന്നി

ല്ലയൊ ? എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പി

താവ കൂടാതെ അവയിൽ ഒന്നും നി

ലത്ത് വീഴുകയില്ല.

മ്പം അത്രയുമപ്പ്, നിങ്ങളുടെ ത

ലയിലെ തൊമങ്ങളും ഒക്കെയും എ

ണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നിരിക്കുന്നു.

മ്പന വിശൈഷിച്ചും മനുഷ്യന്റെ

വീട്ടുകാർ അവന്റെ ശത്രുക്ക് ആ

യിരിക്കും.-

| ബ9 എന്നെക്കാഠം എറ്റം അപ്പ

നെ എങ്കിലും, അമ്മയെ എങ്കിലും

, ക്ലെഹിക്കുന്നവൻ ഇനിക്ക യൊവ്വേ

|നല്ല: എനെക്കാൾ എറ്റം മകനെ

|എങ്കിലും മകളെ എങ്കിലും സ്റ്റൈഹി

കുന്നവനും ഇനിക്ക യാതൃനല്ല.

, മ്പവൃ തന്റെ കർിശ എടുത്ത്, എ

നെർവ പിന്നാലെ വരാത്തവനും

ഇനിക്ക യൊഗ്ഗ്യനല്ല.

മ്പൻ തന്റെ ജീവനെ കണ്ടെത്തു

നവൻ അതിന്റെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും :

ഞാൻ നിമിത്തമായിട്ടു തന്റെ ജീ

ാ.ം അത്കൊണ്ട നിങ്ങൾ ഭയ വനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതുന്നവൻ അതി



മത്തായി ഫ്യൂഥ അ. വ.നവ.

നെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. വ എന്നാൽ കാരാഗൃഹത്തിൽ യൊ

രം T നിങ്ങ ചെ, കൈക്കൊള്ളുന്ന 'ഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിക

വൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുനഃ, എ ജെ. കെട്ടാറെ, അവൻ തന്റെ ശി

നെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനും എന്നെ ജൂാരിൽ രണ്ടു പെരെ അയച്ച,

അയച്ചവനെ കക്കൊള്ളുന്നു. ബ വരുവാനുള്ള വൻ നിയൊ,

ര്ച ഭിഘദ ഗിയുടെ നാമത്തിനാ ഞങ്ങ് മറെറാരുത്തനായിട്ട കാ

യിട്ട ഒരു ഭിഘദഗ്ദിയെ കൈക്കൊ' ത്തിൽിക്കയൊ? എന്ന അവനൊട

ള്ളന്നവന ദിവുദ്ശിയുടെ ഫലം പറയിച്ചു.

ലഭിക്കും; നീതിമാന്റെ നാമത്തി| ര, എാറെ യെശു ഉത്തരമായി

നായിട്ട ഒരു നീതിമാനെ കൈ =, അവ തൊട്, നിങ്ങൾ ചെന്ന, നി

ക്കൊള്ളുന്നവനും നീതിമാന്റെ ഫ ങ്ങൾ കെട്ട കാണുന്ന കായ്യങ്ങളെ

ലം ലഭിക്കും. ചെയാഹന്നാനൊട തിരികെ അറി

ര.വ. ആരെങ്കിലും ശിഷ്യന്റെ നാ യിപ്പിൻ:

മൗതിനായിട്ട ഠൻം ചെറിയ വർിൽ

ഒരുത്തനെ ഒരു പാനപാത്രം തി

ണുത്ത [വെള്ളം) മാത്രം കടിപ്പി

ക്കുമൊ, അവൻ തന്റെ ഫലം ഒ

രു പ്രകാശത്തിലും കളകയില്ല എ

ന്ന ഞാൻ സത്യമായിട്ട നിങ്ങളൊ

ട വചഠയുന്നു.

-ല ഫ അയ്യായം.

വ യൊഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാ

തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ അ

യ്ക്കുന്നത്.-) യൊഹന്നാനെ

കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷി.

ബ.o ക്രിസ്തു കൊറാസിനിലെയും

6 ബതസായി ദയിലെയും കപ്പ

ന് ഹൈാമിലെയും കൃതഘ്തയെ

യും അനുതാപമില്ലായ്മയെയും ആ

ക്ഷെപിച്ച പറയുന്നത്.-വഭൂ ശി

ശുക്കൾക്കു പൂവൻറെഗലിയെ9ഖന

പ്രകാശിപ്പിക്ക യാൽ തന്റെ പി

താവിന്റൊ വിവെകം പുകഴ്ക,

ബ.

@ കരുടർ കാഴ്ച പ്രാപിക്കയും, മു

ടന്തർ നടകയും, കഷ്ട തൊഗിക്ക

സച്ഛതപ്പെടുകയും ചെകിടർ കെ

ൾക്കയും, മരിച്ചവവർ എഴുനില്പക

പ്പെടുകയും, സാധുക്കളായുള്ള വ്

ഏവൻ ഗ്ലിയൊൻ അറിയിക്കപ്പെ

ടൂയും ചെയ്യുന്നു.

നൃ വിശെഷിച്ചും ആരെങ്കിലും എ

ങ്കൽ വിരുദ്ധപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നു

വൊ അവൻ ഭൂാശുവാൻ ആകന്നു.

എന്ന വചഠഞ്ഞു. -

5 | പിനെ അവർ പൊയപ്പൊ

ൾ, യെശ്ശ പുരുഷാരങ്ങളൊട യൊ

ഹന്നാന്റെ കുറിച്ച സംസാരിച്ച തുട

ങ്ങി, നിങ്ങൾ എന്തു കാണമാൻ വന

ത്തിലെക്കു പുറപ്പെട്ട ചെന്നു ? കാ

റ്റിനാൽ ഇളകപ്പെടുന്ന ഒരു താ

ങ്ങനെ ചെയാ?

വ്വ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തു കാ

ബാൻ പുറപ്പെട്ട ചെന്നു? gദുതപമു

ള്ള വസ്ത്രങ്ങളെ ധിച്ചൊരു മനു

ഷ്ട്യന്റെ യ9 കണ്ടാലും മൃദൂതപമുള്ള

പിന്നേ ഉണ്ടായത എന്തെന്നാൽ, വസ്ത്രങ്ങളെ ഉടുക്കുന്നവa (ാജധാ

യെശു തന്റെ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്യാ നികളിൽ ആകനു.

തൊട കല്പിച്ച തികഞ്ഞതിന്റെ ശ' നു. എന്നാൽ നീങ്ങൾ എന്ത് കാണാ

ഷം, അവ ർ അവരുടെ നഗരങ്ങ ന പുറപ്പെട്ട ചെന്നു ഒരു ദിഘദ

ളിൽ പഠ പ്പിപ്പാനും പ്രസംഗിപ്പാ  ിയെയാ? ഉവ്വ, ഒരു ദിഘദഗ്ദി

നും അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടുപൊ ; ജെക്കാളും അധികം എന്ന ഞാൻ,

യി. നlങ്ങളൊട പറയുന്നു. ്
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ഥം എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ, കണ്ടാ ഉണ്ട് എന്ന അവർ പറയുന്നു.

ലും, ഞാൻ എന്റെ ദൂതനെ നി| .iനു മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ ഭക്ഷി

്ൻറ മുഖത്തിനു മുമ്പാകെ അയക്കു ചു കടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. കണ്ടാലും,

ന്നു, അവൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ നി ഭാജനപ്രിയനും,മജൂപനും, ചുങ്ക

മെൻറ വഴി നന്നാക്കും എന്ന ആതെ ക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും സ്റ്റെ

കിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവൊ ഹി നുമായുള്ള ഒർ മനുഷ്യൻ എ

[അവൻ) ഇവൻ ആകുന്നു. ന അവർ പറയുന്നു. എങ്ക ലും ജ്ഞാ

ചു. സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരി നം തന്റെ മക്കളാൽ നീതിയാകു

ൽ യൊഹന്നാൻ ബപ്റ്റിസ്റ്റിനെക്കാൾ പ്പെട്ടതാകുന്നു.

ഒരു വലിയവൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എ : വ. {് അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ

ന്ന ഞാൻ സത്യമായിട്ട നിങ്ങളൊ അധികം അതിശയങ്ങൾ എവ

ട പറയുന്നു. എങ്കിലും സുരാജ്യ യിൽ ചെജ പെട്ടിരുന്നുവൊ, ആന

ത്തിൽ എ. റവും ചെറിയവൻ അ ഗരങ്ങൾ അനുത്പിക്കായ്ക്കുകൊണ്ട

വന ലും വലിയ വൻ ആകനു. അവയെ ഫെമിച്ചു തുടങ്ങി :

-ഖ യൊഹന്നാൻ ബപൂിസ്റ്റ് ന്റെ വ. കൊറ സിനെ, നിനക്ക് ഹാ

നാളു ക് മുതൽ ഇത് വരെയും സപ ക ഋം ! ബെര്സായി.ദാ, നിനക്ക

♔ാഋം ചെലബന്ധപ്പെടുന്നു, ബ ഹാ കഷ്ടം! എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ

ലബന്ധം ചെയ്യുന്നവർ അത് നെ നിങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട അതിശയ

പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫമ്പ എന്തുകൊണ്ടെസ, 9ൽ സകല

ദിഘദിമാരും വെദപ്രമാണവും

യൊഹന്നാൻ വത്തെക്കും ഭീഷ്ടദശ

നം വചറിഞ്ഞു.

.Lര, വ ശെഷിച്ച rഅതിനെ നി

ങ്ങൾക്കു പ് ഗ്രഹിപ്പാൻ മനസ്സുണ്ട

എങ്കിൽ, ഇവൻ വരുവാനിരുന്ന എ

ലിയ9 ആകന്നു.

ഫ@ കൊപ്പാൻ, ചെവികളു.ള്ള വ

ൾ കൊ

ങ്ങൾ തുറ ലും സ്lദൈാനിലും ചെയ്യ

പ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന വർികിൽ, അ

വർ പണ്ടെ തന്നെ ചാക്ക ശിലയി

ലും വെണ്ണീറിലും അനുത്പിക്കുമാ

യിരുന്നു.

വ.വ. എന്നാലു വിധി ദിവസത്തിൽ

നിങ്ങളെക്കാൾ തുറന്നും സീദൊ

ന്നും എറ്റം അനുക്രലമാകമെന്നും

ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

വമ്പ സപ്ത്തെ,ാളം ഉയൻ കപ്പ

ന് ഹൈാമെ, നീയും പാതാളം വ

ച് ' എന്നാലും ഞാൻ രം സ| തെയും താഴ്ത്തപ്പെടും എന്തകൊ

ന്തതിയെ എതിനൊട സദൃശമ .കെ ബൈനാൽ ന്,ിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട

ണ്ടു്? അത്.ശയങ്ങൾ സൊദൊമിൽ ചെ

ഫ9 ചന്തസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന്, ത ഇപ്പെട്ട രുന്നു എന്നവരികിൽ, അത്

ങ്ങളുടെ ചങ്ങ ത് മഃതൊട, ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം വരെക്കും നി

നിങ്ങൾക്കായി കഴല്ലി, നിങ്ങൾ ുമായിരുന്നു.

നൃത്തം ചെയുതുമല്ല , നിങ്ങൾക്കാ വര. എന്നാലും വിധി ദിവസത്തി

യി പ്രാപിച്ചു. നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചതു 'ൽ നിന്നകം സാദൊമെന്ന ദെ

മില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന പെ ശത്തിന എറാം അനുക്രലമാകമെ

തങ്ങളെ9ട അത സദൃശമാകുന്നു. ന്ന ഞാൻ നിങ്ങ ളുട പറയുന്നു.

.ഥവ്വ എന്ത,6 കാഴെണ്ട നാൽ ചെയാവറ വ@ ് ആ സമയത്ത് യെശു ഉ

ണാൻ ഭക്ഷിക്കാതെയും കടിക്കാതെ തത്സമ്യിട്ട പഠഞ്ഞു, പിത വെ,

യും വന്നു. അവനു ഒരു പിശാച സുത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും
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നാഥ, നി ംരം കാഴ്വങ്ങളെ ജ്ഞാ

നികളിൽനിന്നും വിദ്വാന്മാരിൽനി

ന്നും മറച്ച, ശിശുക്കൾക്കു വെളിപ്പെ

ടുത്തിയതുകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്നെ

സരിക്കുന്നു.

വ് അങ്ങിനെ തനെ, പിതാ

വെ; ഇപ്രകാരം നിനക്ക് നല്ല ഇ

ജമായ പെല്ലാ.

വ. സകല കാഴ്വങ്ങളും എന്റെ

പിതാവിനാൽ ഇനിക്ക ഏല്പിക്കപ്പെ

ട്ടിരിക്കുന്നു : പിതാവല്ലാതെ ഒരുത്ത

നും പുത്രനെ അറിയുന്നില്ല : പുത്ര

നും, പുത്രൻ [അവനെ) ആക്സ് ചെവ

ളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവൊ,

അവനും അല്ലാതെ ഒരുത്തനും പി

താവിന്റെയും അറിയുന്നില്ല.

വവ്വ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരും ഭാൻം

ചുമക്കപ്പെടുന്നവരുമായുള്ള നിങ്ങൾ

എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരു

വിൻ, അപ്പൊൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്

ആശ_ാസം തരും.

വൻ ഞാൻ സൌമൃതയുള്ളവനും

മനൊതാഴ്ചയുള്ള വനം ആക്കൊ

ണ്ട്, എന്റെ അകം നിങ്ങളുടെ മെ

ൽ എററുകൊണ്ട് എങ്കൽനിന്ന പ്

ഠിപ്പിൻ : അപ്പൊഠം നിങ്ങഠ നിങ്ങ

ളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം ക

ണ്ടെത്തും.

മ്പം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ റ

അകം ലഘുവായും, എന്റെ ചുമട

ഘനമില്ലാത്തതായുമുള്ളത ആകനു.

കപ അദ്ധ്യായം.

. ശിഷ്യന്മാർ ശാബതദിവസത്തിൽ

വിളവിലെ കതിരുകളെ പഠിക്കു

നത്.--വ. പരിശുദ്ധാത്മാവി

ന്ന വിതൊധമായുള്ള ദൂഷണം

മൊചിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ളത

°) കാലത്ത് യെശു ശാബത ദിവ

സത്തിൽ വിളഭൂമികളിൽ ക്രടി പൊ

)

മോഷ് വിശന്നു, അവർ കതിരുകളെ

പഠിച്ചു, ഭക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി.

വ. എന്നാറെ പഠിശഠമാർ അതു

കണ്ടിട്ട്, അവനൊട്, കണ്ടാലും,

ശാബത ദിവസത്തിൽ ചെയ്യാൻ

നൂായമില്ലാത്തത നിന്റെ ശിഷ്യ

ാർ ചെയ്യുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ് എന0റെ അവ ർ അവഉനാ ട

പറഞ്ഞു, ദാവീദിനും അവനൊ

ട ക്രടെയുള്ള വക്കും വിശന്നിരിക്കു

വൊൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു .

ര് എങ്ങിനെ അവൻ ദൈവത്തി

ന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്ന, ആ

ചായ്യന്മാക്സ് മാത്രമല്ലാതെ തനിക്കെ

ങ്കിലും തനൊട ക്രടയിരുന്നവഖ്,

 ിലും ഭക്ഷപ്പാൻ ന്യായമില്ലാത്ത കാ

♔ അപ്പങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത

നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയൊ ?

@ അല്ലെങ്കിൽ ആചായ്യന്മാർ ശാ

ബത ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവാലയ

. ത്തിൽ ശാബത ദിവസത്തെ അശു

ദ്ധിയാകിട്ടും, കറ്റമില്ലാത്തവർ ആ

കുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ വെദപ്രമാണ

ത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലയൊ?

നൂ എന്നാലും ഖെദ്വാലയത്തെക്കാം

ഒരു വലിയവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എ

ന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

അത്രയുമല്ല ബലിയെ അല്ല ക

രുനെയെ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹി

ക്കു നു എനൗ ജുള ത എന്താകുന്നു എന്

നിങ്ങഠം അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ, നി

ങ്ങഠ് കറ്റമില്ലാത്തവ തെ. ശിഖ ക്ഷക്ക

വിധിക്കാതെഇരിക്കുമായിരുന്നു.

വ്വ എസ്തേ രകാ@ണുനാൽ മനുഷ്ടു

ന്റെ പുത്രൻ ശാബത ദിവസത്തി

നും കത്താവ് ആകനു.

ൻ പിനെ അവൻ അവിടെ

നിന്ന് പുറപ്പെട്ട പൊയിട്ട്, അവ

രുടെ ദൈവസഭയിലെക്കു ചെന്നു ;

.ഠം കണ്ടാലും, അവിടെ ഒരു കൈ

ശൈാഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉ

യി; അപ്പൊൾ അവന്റെ ശിഷ്യ-l ണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ. അവർ അ



വസ്തു മതായി .ഥവ. അ.

വനിൽ കുറ്റം ചുമത്തുവാനായിട്ട,

ശാബത ദിവസത്തിൽ സൌണ്ണ്യമാ

ക്കുന്നത വൃായമൊ? എന്ന അവ

നൊട ചൊദിച്ചു.

ഫഫ എന്നാറെ അവൻ അവതൊ

ട, നിങ്ങളിൽ യാതൊരു മനുഷ്യന

ഒരു ആട ഉണ്ടായിട്ട്, അത ശാബ

ത ദിവസത്തിൽ ഒരു കുഴിയിൽ വി

ണാൽ, അവൻ അതിനെ പിടിച്ച

ക ചെർറ്റുകയില്ലയൊ?

.ഥവ ആകയാൽ ഒരു ആടിനെക്കാ

് ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രയും വിശൈ

ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? എന്നത് കൊണ്ട

ശാബത ദിവസത്തിൽ നന്മ ചെയ്യു

നത വൃായമാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

ചമ്പ. അപ്പൊൾ അവൻ ആ മനു

ഷ്യനൊട നിന്റെ കൈ നീട്ടുക

എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അതു നീ

ട്ട|; അത മഠറത വെ_ാലെ നല്ലവ

ണ്ണം സൌവൃമാകയും ചെയ്തു.

ഛഃ | എന്നാറെ പഠിശ മാർ പു

Cപ്പെട്ട, അവനെ എങ്ങിനെ സം

ഹരിക്കെണ്ടു, എന്ന അവന വിസൊ

ധമായിട്ട ആലൊചന ചെയ്തു.

ക@ അതു യെശു അറിഞ്ഞു. അ

വിടെനിന്ന വാങ്ങി പൊയി; അ

പ്പൊൾ വളരെ പുരുഷാൻ ഞങ്ങൾ അ

വ ന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു. അ

വൻ അവകെർ എല്ലാവ 6 (Uയും സൌ

ഖ്യമാക്കി;

ചന്നു തന്നെ പ്രസിദ്ധനാക്കരുത് എ

ന്ന അവ ഡെ വിലക്കുകയും ചെയ്യു:

. യശായാ ദിഘദശിയാൽചൊ

ല്ലപ്പെട്ടത നിവൃത്തിയാകെണ്ടുതിനാ

യിരുന്നു : -

കച്ച അത, കാലും, ഞാൻ തെ

ിടെത്തടുത്തിട്ടുള്ള എന്റെ ഭൂത്രൻ,

എന്റെ സ്റ്റെഹിതൻ, എന്റെഠ ആ

താവ അവങ്കൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു : തോ

ൻ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ അവ

ന്റെ മെൽ ആക്കും, അവൻ വിധി

.ഠൻ അവൻ ശണ്ണയിടുക എങ്കിലും,

നിലവിളിക്ക എങ്കിലും, ഒരുത്തൻ വി

ഥികളിൽ അവ ന്റെ റ ശബ്ദം കൊ

ക്ക എങ്കിലും ചെയ്തു.യില്ല.

വം അവൻ വിധിയെ ജ്യത്തി

നായിട്ട കൊണ്ടുപൊകുന്നത് വരെ,

അവൻ ചതഞ്ഞ ഞാങ്ങനെ യെ മുറി

കയില്ല, മങ്ങി കരുതുന്ന രിതിയെ

കെടൂതൃകയുമില്ല.

വ.. അവന്റെ റ നാമത്തിൽ പുറ

ജാരികൾ ആശ്രയിക്കയും ചെയ്യും.

വ.വ. T അപ്പൊൾ പിശാച ബാ

ധിച്ച കരുടനും ഉൗമയുമായുള്ള ഒ

രുത്തൻ അവന്റെ റ അടുക്കൽ കൊ

ണ്ടുവരപ്പെട്ടു. അവൻ അവ ന

സൌഖ്യമാക്കി, എന്നതകൊണ്ടു കരു

ടനും ഉൗമയുമായുള്ള വൻ സംസാഡി

ച്ചു, കാണുകയും ചെയ്തു.

വമ്പ ജനങ്ങൾ ഒക്കെയും വിസ്ത

യിച്ചു, ഇവൻ ദാവീദിന്റെ പുത്ര

നല്ലയൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

വരം എന്നാൽ പറിശന്മാർ അതി

ന്റെ കെട്ടാറെ, ഇവൻ പിശാചുക

ളുടെ പ്രമാണിയായ ബെത്സബ്യ

ബിനെ കൊണ്ട് അല്ലാതെ, പിശാ

ചുകളെ പുറത്താക്കി കളയുന്നില്ല എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

വ@ എന്നാന്റെ യെശു അവരുടെ

നിരൂപണങ്ങളെ അറിഞ്ഞ്, അവ

തൊട പറഞ്ഞു, തനിക്കു താൻ വി

റെർാധമായി പി(ിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാ

ജ്യം എല്ലാം നശിച്ചു 6 വാകനു , ത

നിക്ക താൻ വിതൊധമായി പിൽി

ഞ്ഞിരിക്കുന്ന യാതൊരു നഗരമൊ ഭൂ

വനമൊ നിലനില്പിയില്ല.

വസ്തു അങ്ങിനെ സാത്താൻ സാത്താ

നെ പുറത്താക്കിക്കളയുന്നു എങ്കിൽ,

അവൻ തനിക്കു താൻ വിതൊധമാ

യി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലൊ: പി

നെ അവന്റെ രാജ്യം എങ്ങിനെ

നിലനില്ക്കും?

് ു പുറജാതികൾക്ക അറിയിക്കും. വു പിനെയും ഞാൻ ബെത്സ്



മത്തായ | ഫവ ആര്. വു

ബുബിനെ കൊണ്ടു പിശാചുകളെ ി വിൻ: ഫലത്താൽ വൃക്ഷം അറിയ

പുറത്താക്കിക്കളയുന്നു എങ്കിൽ, നി പെടുന്നുവല്ലൊ. -

ങ്ങളുടെ മക്കൾ ആതെ കൊണ്ട് അ ) ബരം അണലിക്കുട്ടികളെ, നിങ്ങ

വയെ പുറത്താക്കികളയുന്നു ? ആയ ഠം ചെലാഷമുള്ള വാക്കൊണ്ടു നല്ല

തുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക വ്വായാ! കാഴ്വങ്ങളെ പറവാൻ എങ്ങിനെ

ധിപതിമാരായി തീരും. കഴിയും? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഫ്ര

വവ്വ എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തി ! ദയ പരിപൂണ്ണതയിൽനിന്ന ബ് 0്യ)

ന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടു പിശാ വുറയുന്നു.

ചുകളെ പുറത്താക്കിക്കളയുന്നു എ : ബ@ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഋദയ

മിൽ, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം നി|ത്തിന്റെ നല്ല നിക്കൊ

ങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു നിന്ന് നല്ല കാഴ്വങ്ങളെ പുറപ്പെടിക

()്വയം . നു : ദൈാഷമുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ

വൻ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പെ ബലവാ ദൌഷമുള്ള നിക്ഷെ പത്തിൽ നിന്

നെ കെട്ടാതെ കണ്ട്, ഒരുത്തന ഒരു ദൈാഷുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ പുറപ്പെട്

ബലവാന്റെ വീട്ടിലെക്കു കടന, കയും ചെയ്യുന്നു.

അവന്റെ സമ്പതുകളെ കൊള്ള ബ്) പിനെ യാതൊരു വൃാ

യിടുവാൻ എങ്ങിനെ കഴിയും? [അ വാക്കു മനുഷ്ടർ സംസാരിക്കുമൊ,

ബ കെട്ടിയാൽ) അപ്പൊൾ `അ അവർ അതിനാ8യ്ക്കാണ് വിധി ദി

വന്റെ വീടു കൊള്ളയിടാം. വസത്തിൽ കണക്കു ബാധിപ്പി

മ്പം എന്നൊട ക്രടയില്ലാത്തവൻ കെണ്ടിവരും.

ഇനിക്ക വിസൈാധമായിരിക്കുന്നു; എ ബ5 എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ നി

ന്നൊട ക്രടെ ക്രട്ടാത്തവൻ ചിന്നി സെൻറ വചനങ്ങളാൽ നിതിമാനാ

കയും ചെയ്യുന്നു. ക്കപ്പെടും, നിന്റെ വചനങ്ങളാൽ

മ്പു ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നി നീ ശികൊക്ക വിധിക്കപ്പെടുകയും

ങ്ങളൊട പറയുന്നു. സകല പാപ ചെയ്യും എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊട

വും ദൂഷണവും മനുഷ്യരൊട ക്ഷു പറയുന്നു. -

മിക്കപ്പെടും: (പരിശുദ്ധ) ആത്മാ ബച്ച "് അപ്പോൾ ഉപാദ്ധ്യായ

വിന വിഖാധമായുള്ള ദൂഷണം മാർിലും പഠിശന്മാർിലും ചിലർ ഭൂ

മനുഷ്ടുതൊട ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല ത്തരമായിട്ട, ഗുതൊ, നിങ്കൽനിന്ന്

താവം. ഒരു അടയാളം കാണാൻ ഞങ്ങൾ

നവ ആരെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ക്കു മനസ്സുണ്ട് എന്ന പറഞ്ഞു.

പുത്രന വിഖാധമായി ഒരു വച ബൻ എന്നാറെ അവൻ ഉത്തർമു

നം വചഠഞ്ഞ,ാൽ, അത് അവ 6 നാട യിട്ട അവാട പറഞ്ഞു, ദൈാഷ്

ക്ഷമിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ആരെങ്കി; മായും വൃഭിചാരമായുമുള്ളൊരു സ്

ലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന വിഖാധ ന്തതി ഒരു അടയാളം അനെപഷ്

മായി പറഞ്ഞാൽ, അത് അവനൊട കുന്നു; എങ്കിലും യൊനാ എന്ന ദ

ഇഹലൊകത്തിലെങ്കിലും, പർലൊ |ഘദിയുടെ അടയാളമല്ലാതെ, മ

കത്തിലെങ്കിലും ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല റൊരു അടയാളവും അതിനു കൊ

മ്പന. T വൃക്ഷം നല്ലതും, അതി |ടുക്കപ്പെടുകയില്ല.

ന്റെ ഫലം നല്ലതും ആക്വിൻ; ; ര.ം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യൊനാ

അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷം ആകാത്തതും അ എതുപ്രകാUം മൂന്നു പകലും മൂന്നു

I) 2

തിന്റെ ഫലം ആകാത്തതും ആക്കു | അാവും വലിയ മത്സ്യത്തിന്റെ വ്യ



(I-♔ മത്തായി ഫമ്പ. അ.

ഠറിലായിരുന്നു വൊ, അപ്രകാരം മ ദുഷ്ടതയുള്ള സന്തതിക്കും ഉണ്ടാകം.

അഷ്യന്റെ പുത്രനും മൂന്നു പകലും ര-നു | പിനെ അവൻ ജനങ്ങ

മൂന്നു രാവും ഭൂമിയുടെ ഹൃദയത്തി. മൊട ഇനിയും സംസാരിക്കുമെമ്പാ

ലി ിക്കും. ൾ, കണ്ടാലും, അവന്റെ അമ്മയും

ര.ം നിനവായ മനു ു വിധി സഹൈാദ തന്മാരും അവനൊട സം

യിൽ •രം സ്തരിയൊട ക്രടെ എ സാർിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട, പുറത്ത

ഴുനീറ്റ, അതിനെ ശിക്ഷെക്ക വി നിന്നു.

ധിക്കും : അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ര. അപ്പൊൾ ഒരുത്തൻ അവ

അവർ യൊനായുടെ പ്രസംഗത്തി നൊ5, കണ്ടാലും, നിന്റെ അമ്മ

ങ്കൽ അനുത്പിച്ചു; എന്നാൽ, കണ്ടാ യും നിന്റെ സ്ഫൊദരന്മാരും നി

ലും, യൊനായൊ ഒരു വലിയ നൊട സംസാരിപ്പാൻ ആഗ്രഹി

വൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ിച്ചിട്ട, പുറത്ത നില്ക്കുന്നു എന്ന പഠ

രവ തെക്കെ രാജസ്രി വിധിദി ഞണ്ടു.

വസത്തിൽ അം സന്തതിയൊട ക്ര രവൃ എന്നാറെ അവൻ തനൊ

ടെ എഴുനീറ്റ്, അതിനെ ശിക്ഷെ 5 പറഞ്ഞവനൊട ഉത്തരമായിട്ട,

ക വിധിക്കും. അതൊതകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ ആർ ആകുന്നു? എ

നാൽ അവൾ ഭൂമിയുടെ അറുതിക ന്റെ റസ് ഹൊദരന്മാരും ആർ ആക

ളിൽനിന്ന ശ്ലൊമൊബൈൻ ജ്ഞാ നു? എന്ന പറഞ്ഞു.

നം കൊപ്പാനായിട്ട വന്നു; കാ രംൻ പിനെ അവൻ തന്റെ

ലും, ശലൊsമാനെക്കാൾ ഒരു വലി കൈ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നെ

യവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ; തെ. നീട്ടി, കണ്ടാലും, എന്റെ അ

രമ്പ ഗ്ലൈാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യ മയും എന്റെ സഹൈാദർാരും

ങ്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പൊൾ, അവ ഭൂം എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ആന്റെ

ൻ നീരില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ ിലും സുത്തിലുള്ളവനായ എ

ശാസം അനെപക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ച്, വെർറ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യു

ിക്കുന്നു, കാണുന്നതുമില്ല. ് നു വൊ, അവൻ എന്റെ സാ

രു അപ്പോൾ അവൻ, ഞാൻ ദരനും, സഹൊദരിയും, അമ്മയും

വിട്ട പുറപ്പെട്ട പൊന്ന എന്റെ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വീട്ടിലെക്ക് തിരിച്ചുപൊകം എന്ന

പറയുന്നു . എന്നാറെ അവൻ വരു ) `) ു.ബൊൾ, അത ഒഴിയപ്പെട്ടതും, അ ഫ.വ. അു C)

ടിച്ചവാരി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായി "

ബ.

ര-ദ്ര പിനെ അവൻ ചെന്, ത

നെക്കാൾ അധികം ദുഷ്ടതയുള്ള

റ്റും എഴ9തമാക്കളെ തിനൊട ക്ര

ടെ കൂട്ടികൊണ്ടുവരുന്നു. അവർ അ  ു ദിവസം തന്നെ യെശു വീട്ടിൽ

കത്ത കടന്ന്, അവിടെ പാകയും നിന്ന് പുറപ്പെട്ട, കടലിന്റെ അ

ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങിനെ ആ മനുഷ്യ| ികെ ഇരുന്നു.

റെ{റ് ഒട്ടകത്തെ കാഴ്വങ്ങൾ മുമ്പി: . അപ്പൊ അവ ന്റെ അടുക്കൽ

ലത്തെ തിലും അധികം വഷളായി വളരെ പുരുഷാർങ്ങൾ വന്നു കൂടി,

വിതെക്കുന്നവന്റെയും വിത്തി

ന്റെയും സംഗതി._വര. മറ്റ

പല ഉപമക ു.-മ്പര. ഇന്നസം

ഗതി കൊണ്ടു ക്രിസ്തു ഉപമകളാ

യി സംസാരിച്ചു ിന്നുള്ളത്.

തിരുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ രം എന്നതകൊണ്ട് അവൻ ഒരു പടവി



മതായി മമ്പ. അ. 'വൻ

ലെക്കു ക്രെറി ഇരുന്നു: പുരുഷാര കൊള്ളിപ്പെടും.

വും എല്ലാംകനയിൽ നിന്നു. കമ്പ ഇത ഫെതുവായിട്ട ഞാൻ

മ്പ പിനെ അവൻ വളരൈ കാ അവ തൊട ഉപമകളായിട്ട പറയു

♔ങ്ങളെ ഉപമകളായിട്ട അവതൊ ന്നു : എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ക

ട പറഞ്ഞു, കണ്ടാലും വിതക്കുന്നവൻ ബിട്ടും കാണുന്നില്ല; കെട്ടിട്ടും കൊ

വിതപ്പാനായിട്ട പുറപ്പെട്ട് |കുനില്ല, തിരിച്ചറിയുന്നതുമില്ല.

ദു, എന്നാറെ അവൻ വിതക്കു ബൊ | ചര വിശെഷിച്ചും cരം ജനം ക

ക, ചിലത വഴിയരികെ വീണു,അ സ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് കാണാതെയും, ചെ

പ്പൊ9 പക്ഷികൾ വന്ന, അതിന്റെ വിക് കൊണ്ട കൊതെയും,

തിന്നുകളഞ്ഞു: ഹൃദയം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാതെ

6 മറ്റു ചിലത എറിയ മണ്ണില്ലാ യും, മനസ്സ തിരിയപ്പെടാതെയും,

ത്ത പാറയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണു: ഞാൻ അവരെ സ്വസ്ഥതപ്പെടുത്താ

മണ്ണ താഴ്ചയില്ലായ്തുകൊണ്ട്, അത ഉ തെയും ഇിപ്പാനായിട്ട്, അവരു

ടനെ മുളച്ചു: ട്ട ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു, അ

നു പിനെ സൂഴ്ചൻ ഉഭിച്ചപ്പൊൾ, |വർ ചെവിക് കൊണ്ട് അസഘ

അത വാടി പൊയി; അതിന വെ, മായി കൊക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളു

രില്ലായ്മകൊണ്ട് ഉണങ്ങി പൊക | ടെ കണ്ണുകളെ അടെകയും ചെയ്യി

യും ചെയ്തു. | ിക്കൊണ്ട്,

9 മറ്റ് ചിലതും മുള്ളുകളുടെ ഇട | =@ നിങ്ങൾ ചെവികൊണ്ട് കെ

യിൽ വീണു; മുള്ളുകൾ വളൻ, അ|്ക്കും, തിരിച്ചറിയാതെയും; നി

തിനെ ഞെരുകികളകയും ചെയ്തു. |ങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും കാണും അറിയാതെ

വ്വ പിന്നെ മറ്റ ചിലത് നല്ല നി'യും ഇരിക്കും എന്ന എശായാ പറ

ലത്തിൽ വീണു, ഒന്ന നൂറായും, ഒ ഞ ദീഘദശനം അവരിൽ നിവൃ

ന്ന അറുപതായും, ഒന മുപ്പതായും തതിച്ചി(ിക്കുന്നു.

ഫലം തരികയും ചെയ്തു. ചൗ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ

ൻ കെ.കപ്പാൻ ചെവികളു.ള്ളവൻ കൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടും, നിങ്ങളു.

കെൾക്കട്ടെ. | ടെ ചെവികൾ ചെകൾക്കുന്നതുകൊ

കം | പിനെ ശിഷ്യന്മാർ അടു ബും മാതൃമുള്ളവ [ആകനു.]

കൽ വന്നു. നീ എന്തിന ഉപമക .ം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വളരെ

ളായിട്ട അവ തൊട സംസാരിക്കു ദിഘദിമാരും നീതിമാന്മാരും നി

ന്നു? എന്ന അവനൊട പറഞ്ഞു. ങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്വങ്ങളെ കാണാ

ം. അവൻ അവരൊട ഉത്തര നും, നിങ്ങൾ കൊ കാഴ്വങ്ങ

മായിട്ട പറഞ്ഞു, സുരാജ്യത്തി ജെ കൊപ്പാനും ആഗ്രഹിച്ചു, വG)

ന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ അറിവാനാ ങ്കിലും അവർ കണ്ടതുമില്ല, കെട്ടുതു

യിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല,പ്പെട്ടിരിക്കു മില്ല എന്ന ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നി

ന്നു, എങ്കിലും അവക നല്ല, പട്ടിരി ഞദളൊട പറയുന്നു.

ക്കുന്നില്ലായ്മ, കൊണ്ട് ആകന്നു. -വ്വ അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ വി

-വ, എന്തെന്നാൽ എവൻ ഉള്ള തക്കുന്നവന്റെ ഉപമ കെട്ടുകൊള്

വനൊ, അവന കൊടുക്കപ്പെടും; വിൻ.

അവന പരിപൂണ്ണതയുമുണ്ടാകും. എ| cൻ യാതൊരുത്തനും രാജ്യത്തി

ന്നാൽ എവൻ ഇല്ലാത്തവനൊ, അ ന്റെ വചനം കെട്ടിട്ട്, അതിന്റെ

വന്നുള്ളതും അവങ്കൽനിന്ന് എടുത്തു തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുമ്പൊൾ, ദുഷ്ട



വ അ മായി ഫ്വ (ു.

നായവൻ വന്ന്, അവന്റെ ഹൃദ

യിൽ വിതക്കപ്പെട്ടതിനെ എടു

ആ കളയുന്നു. ഇവൻ വഴിയരികെ

വിതത കൈകൊണ്ടവൻ ആകനു.

വം എന്നാൽ പാറയുള്ള സ്ഥല

ങ്ങളിൽ വിത്ത കൈ കൊണ്ടുവൻ വ

ചനം കെട്ട, ഉടനെ അതിന്റെ സ

തൊഷാടെ പർിഗ്രഹിക്കുന്ന

വ ന്റ ആകന്നു;

വ. എങ്കിലും തങ്കൽ വെ(ില്ലാതെ,

അവൻ കഠയ കാലം മാത്രം നില്ല.

നു : പിനെ വചനത്തിന്റെ നി

മിത്തമായി കഷ്ടത എങ്കിലും ഉപ

ദ്രവം എങ്കിലും ഉണ്ടാകാം. ഉ

ടനെ അവ: വിരുദ്ധ പ്പെടുന്നു.

വ്വ പിനേയും മുളകളുടെ ഇ

ടയിൽ വിത കൈകൊണ്ടവൻ വ

ചന കാവൻ ആകുന്നു;

അപ്പൊൾ ഇഹലോകത്തിന്റെ വി

ചാർവാ, ുന്നതിന്റെ വഞ്ചന

ളും, വചനം ടെത്രു ികളയുന്നു.

അത നിമ്നമായി തീരുകയും ചെ

ജൂന്നു.

വ.വ. എന്നാൽ നല്ല നിലതിൽ

വി : കാണ്ടവൻ വചനം

കെട്ട്, തിരിച്ചറിയുന്നവൻ ആകുന്നു:

അവൻ ഒന്ന ആറായും, ഒന്ന അറു

വ-lതായും, ഒ്ന മുപ്പതായും ഫലങ്ങ

ജെ. ഫലിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നു.

വര് {് മറ്റൊരു ഉപമയെ അവ

ൾ അവ പറഞ്ഞ കാണിച്ചു. (8ത്ര

യതെന്തെന്നാൽ സും ത

ന്റെ വയലിൽ നല്ല വിത്ത് വിത

ച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന സദൃശമായി

ി ുന്നു :

വഭ എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഉറങ്ങിയി

രീക്കു സ്പൊൾ, അവന്റെ ശത്ര വ

ന, കൊതമ്പിന്റെ ഇടയിൽ കള്ള

കളെ വിത്.', പൊയ്മ, കൂത്തു.

ചെമ്പാഠം അവയൊട ക്രടെ

വ9 അപ്പൊൾ വിട്ടെജമാനന്റെ

വെലാർ അടുക്കൽ വന്ന, യജമാ

ന്നെ, നീ നിന്റെ വയലിൽ ന

ല്ല വിത്ത വിത ില്ലയൊ? പിന്നെ

കജുകൾ അിന എവിടെ നിന്ന് ഉ

ണ്ടായി? എന്ന അവ നാട പഠടഞ്ഞു.

വവ്വ അവൻ അവതൊട ശത്രു

വായ ഒരുത്തൻ ഇതു ചെയ്തു എന്ന

വചറഞ്ഞു, അപ്പൊൾ ചെലക്കാർ അ

വനൊട്, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചെ

ന അവയെ പഠിച്ചുകകൂവാൻ നിന

ക്കു മനസ്സുണ്ടൊ എന്ന് പറഞ്ഞു.

വൻ എന്നാന്റെ അവൻ പറ്റാത്തതു,

ഇല്ല; നിങ്ങൾ കളകളെ പഠിക്കു

ം) : ) :)

നു വെനൊടെ പഠിച്ച കളയാത

കബ്. -

മ്പം (tണ്ടും കൂടെ കൊയിലെത്ത32.ം

വളർട്ട : അപ്പൊ കൊയിൽ കാ

ലത്തിൽ ഞാൻ കൊയിത്തുകാ

ട, മുവേ കള്ളകളെ പറിച്ച്, അവ

യെ ചുട്ടുകളയുന്നതിന കെട്ടുകളാ

യി കെട്ടുവിൻ; എന്നാൽ കൊതു

എന്റെ കള്ളപ്പുരയിൽ ക്രട്ടുവിൽ എ

ന വ_1ഠയും .

ബ. | മറെറാരു ഉപമ അവൻ

അവക പഠഞ്ഞു കാട്ടി, ആയതെ

തെന്നൽ സപ്റ്റ(ാജ്യം ഒരു കടുകമ

ണിക്കയാട സദൃശമാകുന്നു. ആയതു

ഒരു മനുഷ്യൻ എടുത്ത്, തന്റെ വ

യലിൽ വിതച്ഛഃ

ന വ. അത സകല വിത്തുകളിലും

ചെറിയത് തന്നെ ആകന്നു; എങ്കി

ലും അത് വള് ിപ്പാൾ, സസ്ത്രങ്ങ

ളിൽ ഏറ്റവും വലിയത ആകുന്നു,

ആകാശത്തില്ല : പക്ഷികൾ അതി

് സഠ കൊമ്പുകളിൽ വന വസി

പ്പാൻ തക്കവും, അത് ഒരു വൃ

ക്ഷമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

വാ പാഠ ഞാറ വ3,ന്, ഫ | ബബ ് മറ്റൊരു ഉപമ അവൻ

ലം പ്യുപ്പൊൾ തന്നെ, കളകളും അവാട - !, സപ്രാജ്യം

കൂടെ കാണപ്പെട്ടു. പുച്ഛിച്ചാവിനൊട സദൃശമാകുന്നു,



മത്തായി ഥവ. അ. വ ഫ

ആയത ഒരു സ്ത്രീ എടുത്ത്, മൂന്ന പ

റ മാവിൽ, പുല്ലാം പുളിക്കു വാജും,

അടക്കി വെച്ചു.

മ്പര •രം കായ്യങ്ങളെ ഒക്കെയും

ചെയശു വുൽവാൻ ഹൈത്ത9ട ഉപ2ക

ളായിട്ട പഠ5ഞ്ജു, ഒരു ഉപമ കൂടാ

തെ അവതൊട പറഞ്ഞതുമില്ല :

മ്പ@ ഞാൻ എന്റെ വായ ഉപ

മകളായി തുറന, ലൊക ജിമെൻറ

തുടക്കം മുതൽ മഠപൊരുളായിരുന്നു

കാഴ്വങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തും എ

ന്ന ദ്ഘദിയാൽ ചൊല്ലപ്പെട്ടത്

നിവൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന് ആയി

നു. ' അപ്പൊഠം പുരുഷാർത്തെ

അയച്ചിട്ട, യെശു വീട്ടിലെക്ക് ചെ

ന്നു ; എന്നാറെ അവന്റെ ശിഷ്യ

ന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന,

വയലിലെ കള്ളകളുടെ ഉപമയെ

ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കെൺമെന്ന പ്

വൃാപാരിയായൊരു മനുഷ,നൊടറഞ്ഞു.

മ്പ് അവൻ ഉത്തരമായിട്ടു അ

രുദ്ധങ്ങളെയും

വന്റെയും ക്രട്ടി,

ബ ബ അഗ്നിചുള്ളയിലെ

ക് ഇടക്a യും : അവിടെ കരച്ചിലും

പുകടിയും ഉണ്ടാകും.

ര-ബ അപ്പൊ നീതിമാന്മാർ ത

ങ്ങളുടെ പി വിഖൻ റ രാജ്യത്തിൽ

അക്രമം ചെയ്യുന്ന

നു നെ പൊലെ ശാഭിക്കും. കെ

്പ്പാൻ, ചെവികളുള്ളവൻ കൊ

ക്ക ിട്ട.

ര-ര് ' പിനെയും സുരാജ്യം

ഒരു വയലിൽ ഒളിക്കപ്പെട്ട നി

കൊവ്6്താട സദൃശമാകുന്നു , ആ

യത ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയാ

റെ, അതിനെ ഒളിച്ചു വെച്ച്, അ

തിനെ കുറിച്ചു ള സ്വതൊലത്താൽ

ചെന തനിക്കുള്ള സകലവും വി

റ്റ്, ആ വയല കൊള്ളുന്നു.

ര-Ⓝ T പിന്നെയും സുരാജ്യം

നല്ല മൂതുകളെ ആഖനപ്ഷിക്കുന്ന

സ് ദൃശമാക നു :

വമെൻാട പറഞ്ഞു നല്ല വിത്ത് വി രം് അവൻ വില എറിട്ടുള്ള ബ

തക്കുന്നവൻ മനുഷ്യന്റെ പുത്രനാ മുതു കണ്ടെത്തിയാറെ, അവൻ ചെ

ക സആ ; ന്ന തനിക്കു ള സകലവും വിറ്റ,

ബച്ച വയല ലൊകം ആകുന്നു , അ:ിനെ കൊണ്ടു.

നല്ല വിത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ മകൾ അ ) ; പിനെയും സുരാജ്യം

ആകുന്നു. എന്നാൽ കളക് ദുഷ്ടനാ കടലിലെ ഇടപ്പെട്ടതും, സകല

യവ ടെൻറ മക്കൾ ആകുന്നു ; ജാതിയിൽനിന്നും കൂട്ടിയതുമായുള്ള

മ്പൻ അവയെ വിതച്ചിട്ടുള്ള ശ ഒരു വലിയൊട സദൃശമാക നു :

ത്ര പിശാച ആകനു; കായി ത്ത ര-വ്വ അത നിറഞ്ഞ ഒപ്പാൾ, അവർ

ലൊകത്തിന്റെ അവസാനം ആ അതിനെ കർക്കു വലിച്ച കാ

കനു; കൊയിതൃകാർ തെലവു ററ്, ഇരുന്ന, നല്ലത പാത്രങ്ങളിൽ

ന്മാർ ആക നു. ക്രട്ടി ചെത്തു, അകാ അ ത എറിഞ്ഞു

രം ആകയാൽ ക്ള കഠ ഏതുപ്ര , കള്ളു.

കാൻം കൂട്ടി അഗ്നിയിൽ ചുടയ്ക്ക രൻ ഇപ്രകാരം തനെ ലാകത്തി

പ്പെടുന്നു വൊ, അപ്രകാരം ഇഹ sൻ റ അവസാനത്തിങ്കൽ ഉണ്ടാകം;
- -l - . - ് ് ബ ് --`

ലൊക :ി&ct റ അവസാനത്തിൽ ് ദ്വദൂതന്മാർ പുറപ്പെട്ട, റ് | l

ഉണാക ഠ. മാരുടെ ഇടയിൽനിന്നു ദുഷ്ടന്മാ

രച മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ തന്റെ റ തെ വെ തീസിച്ചു, -

ദൂതന്മാരെ അയക്കും, അവർ അവ Ⓐം അവനെ അഗ്നി ചൂളയി ല

ാtറ (ാട്ടത്തിൽനിന്ന സകല വി ക ഇട്ടു കളയും. അവിടെ കരച്ചി-

}

i



tവ, വ് മത്തായി ഫര് (Sഅ.

ലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.

@. | യെശു അവ തൊട, നി

ങ്ങൾ • അം കാഴ്ചങ്ങളെ ഒക്കെയും തി

(ിച്ചറിഞ്ഞുവൊ എന്നു പറയുന്നു.

ഉവ്വ, കാവെ, എന്ന അവർ അ

വ മെനാട പറയുന്നു.

ആവ. അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ

ടൂ, ആയതുകൊണ്ട് സപ്റ്റർാജ്യത്തി

ഉലക്ക പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉപാദ്ധ്യായ

ൻ എല്ലാം തന്റെ റ നില്ക്കു ക്ഷപത്തിൽ

നിന്ന് പുതിയതായും പഴതായുമു

ള്ള കായ്യങ്ങളെ പുറപ്പെടിക്കുന്ന വ്

ട്ടെ.ജമാനനായ ഒരു മനുഷ്യനൊ

സദൃശനാകന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

@മ്പ ? പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

ന്നാൽ, 6യശു ഠൻ. ഉവ്മക പെള്ള വര

ഞ്ഞ തികഞ്ഞതിറൻറ ശൈഷം, അ

വൻ അവിടെനിന്ന് പുറപ്പെട്ട പൊ

യി.

ഭൂരം അവൻ തന്റെ സുഖദശ

ത്തിലെക്കു വന്നാറെ, അവരുടെ

ദൈവസഭയിൽ അവരെ പഠിപ്പി

ച്ചു; എന്നത് കൊണ്ട് അവർ വിസ്ത

യിച്ചു, ഇവന ഠരം ജ്ഞാനവും അ

തിശയങ്ങളും എവിടെനിന്ന് ഉണ്ടാ

യി?

@@ ഇവൻ തച്ചുപണിക്കാരന്റെ

മകനല്ലയൊ ? ഇവ ന്റെ അമ്മ മ

റിയയെന്നു പറയപ്പെട്ടവളല്ലയൊ?

ഇവ സെൻറ സഹൈാദരന്മാർ യാക്കൊ

ബും യൊസയും ശിഖമാനും യെഫ്ര

ദായുമല്ലയൊ?

@ന്ന ഇവ ചെൻറ സഹൈാദർിമാർ

എല്ലാവരും നമൊട ക്രടി ഇരിക്കു

ന്നില്ലയൊ? പിന്നെ ഇവന cരം

കാഴ്വങ്ങൾ ഒക്കെയും എവിടെനി

ന്ന ഉണ്ടായി? എന്ന പറഞ്ഞു.

@5 അവർ അവങ്കൽ വിരുദ്ധപ്പെ

ബ

വ-lറഞ്ഞു.

ആവൃ അവരുടെ അവിശ്വാസത്തി

യെൻറ ഹതുവായിട്ട അവൻ അവി

ടെ എറ അതിശയങ്ങളെ ചെയ്യ

തുമില്ല.

ഫ്ത' അബ്ബായം.

ഫ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച എറൊദെ

സിന്റെ അഭിപ്രായം.--വ അ

ഞ്ച്അപ്പ ിന്റെയു.-വ.വ. കട

ലിക്കന്മൽ കൂടി നടക്കുന്നതിന്റെ

യും അത്ഭുതം.

` കാലത്തിങ്കൽ തെത്രാകെ,ാനായ

എറൊദെസ് യെശുവിന്റെ കി

തിയെ കെട്ടു.

വ. അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ ഭൂ

തൃന്മാരൊട്, ഇവൻ യാഹന്നാൻ

ബപൂിസ്തു ആ കന്നു; അവൻ മരിച്ച

വരിൽനിന്ന് ഉയിത്തെഴുനീറ്റു;

അത്കൊണ്ട് അതിശയങ്ങൾ അവ

ങ്കൽ നടപ്പായിരികയും ചെയ്യുന്നു

എന്ന വ-lറഞ്ഞു.

മ്പ, എന്തുകൊണ്ടെനാൽ എറ്റൊ

ദൈസ തന്റെ സഹൊദരനായ പി

ലിപ്പൊസിന്റെ ഭാഴ്ച എറൊഭ്യായു

ടെ നിമിത്തമായിട്ട യൊഫ.നാ

നെ പിടിപ്പിച്ചു, അവനെ കെട്ടി

ച്ച, കാരാഗൃഹത്തിലാക്കിയിട്ടിരുന്നു.

രം എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ മെയാവഹ

ന്നാൻ അവനൊട, അവളെ പരി

ഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക നൃായമില്ല എ

ന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

@ അവനെ കൊല്ലുവാനും മന

സ്സായിരിക്കുമ്പൊൾ, അവൻ ജന

ങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു, അതെന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ അവർ അവനെ ഒരു

ദിഘദഗ്ദി എന്ന വിചാരിച്ചു.

സ്ത്ര പിന്നെ എറൊദെസിനെൻറ

ടൂ. അപ്പൊൾ യെശു അവാട്,

ഒരു ദിഘദഗ്ദി തന്റെ സപ്ലൈശത്തി

ലും, തന്റെ ഭവനത്തിലും അല്ലാ

ജന്മ ദിവസം കഴിക്കുമ്പൊൾ, എ

റൊവ്വായുടെ മകൾ നടുവിൽ ഇ

ത്തം ചെയ്തു, എറൌദൈസിമെന (Q-)

6ത അവമാനമുള്ള വനില്ല എന്ന|സിപ്പിച്ചു.



മത്തായി മര അ. ബ

) ആയതുകൊണ്ട് അവൾ ു വും പൊയി, ഠരം ജനങ്ങൾ ഗ്രാമ

ചൊദിച്ചാലും അവൾക്കു കൊടുപ്പാ! ങ്ങളിലെക്കു പൊയി; തങ്ങൾക്ക് ഭ

നായിട്ട അവൻ ആണയൊടെ വാ ക്ഷണ സാധനങ്ങളെ കൊള്ളുവാ

ശത്തം ചെയ്തു. നായിട്ട അവ6ര വുറഞ്ഞയ ിക്കണം

വ്വ എന്നാന്റെ അവശ അവളുടെ എന്നു പറഞ്ഞു.

അമ്മയാൽ മുൻ ഉപ ദെശിക്കപ്പെട്ടു ചൗ എന്നാറെ യെശു അവരൌട,

കകൊണ്ട്, യൊഹന്നാൻ ബപൂിസ്റ്റി' അവക പൊകവാൻ ആവശ്യമില്ല;

ന്റെ തല ഇവിടെ ഒരു താലത്തിൽ നിങ്ങൾ അവക ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊട്ട

ഇനിക്ക തതെണമെന്നു പറഞ്ഞു. പ്പിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

ൻ അപ്പൊൾ രാജാവ് ദുഃഖുപ്പ് ഈ പിനെ അവർ അവനൊട ഇ

ട്ടു. എങ്കിലും ആണുകളുടെ നിമി വിടെ അഞ്ച അപ്പവും, രണ്ടു മിനും

ത്തമായിട്ടും, ക്രടി ഭക്ഷണത്തിനു ഇ. അല്ലാതെ ഞങ്ങാ വെറെ ഒന്നു

രുന്നവരുടെ നിമിത്തമായിട്ടും അ മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

തു അവൾക്കു കൊടൂപ്പാൻ കല്പിച്ചു കച്ച അവയെ ഇവിടെ ഇനിക്ക

.=ം അവൻ ആളയച്ച, കാർാതു കൊണ്ടുവരുവിൻ, എന്ന അവൻ പ

ഹത്തിൽ യൊഹന്നാനെ തല വെ റഞ്ഞു.

ട്ടിക്കളയിക്കയും ചെയ്തു. മൻ പിനെ പുരുഷാരം പുല്ലി

ച്ച അപ്പൊൾ അവ ന്റെ തല 6 മേൽ ഇരിപ്പാൻ അവൻ കല്പിച്ചു.

ഒരു താലത്തിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. ആയഞ്ച അപ്പവും രണ്ടു മീനും എ

ബാലസ്രിക്ക കൊടുക്കപ്പെട്ടു. അവ് ടൂത്ത, ആകാശത്തിലെക്ക് മെല്പട്ട

അതിനെ തന്റെ അമ്മു കൊ നൊക്കി, വാഴ്ത്തി. അപ്പങ്ങളെ മുറി

ണ്ടുപൊയി കൊടുത്തു. ച്ച, ശിഷ്യന്മാക് കൊടുത്തു. ശിഷ്

ചവ. പിന്നെ അവന്റെ ശിഷ്ട മാർ ജനങ്ങൾക്കും കൊടുത്തു.

ന്മാർ അടുക്കൽ വന്ന, ഉടൽ എടു വം അവർ എല്ലാവരും തിന്നു, തൃ

ത്ത്,അതു കഴിച്ചിട്ടു; പിനെ അവർ പൂമ്പാർായി; അത്രയുമല്ല അവർ

വന്ന യെശുവിനൊട അറിയിച്ചു. ശഷിച്ച ക്ഷണങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട

ചമ്പ T യെശു അതു കെട്ടാറെ, കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു.

അവിടെനിന്ന ഒരു പടവിൽ വ വ. എന്നാൽ ഭക്ഷിച്ചവർ, സ്ത്രീക

നമായൊരു സ്ഥലത്തിലെക്കു വെറി ളും കൈപത്രങ്ങളും കൂടാതെ, എകദെ

ട്ട പുറപ്പെട്ട പൊയി; ജനങ്ങൾ അ ശം അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ആയി

തു കെട്ടാറെ, നഗരങ്ങളിൽനിന്ന രുന്നു.

കാൽ നടയായി അവന്റെ പി വ.വ. പിനെ ഉടനെ യെശു താ

നാലെ ചെനു. ൻ പുരുഷാർങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കു

ഛ്. പിന്നെ യെശു പുറപ്പെട്ടു വ വൊളം, തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പട

നപ്പൊൾ, വള്ളർ പുരുഷാരത്തെ വിൽ കയറി, തനിക്കു മുമ്പെ അക്ക

കണ്ട്, അവരുടെ മെൽ മനസ്സലി, തെക്ക പൊകവാൻ അവരെ നിബ

ഞ്ഞു. അവരിലുള്ള തൊഗിളെ സൌ; സുപ്പടുത്തി.

പ്രമാക്കുകയും ചെയ്തു. വബ പിനെ അവൻ പുരുഷാര

ചg | പിനെ സന്ധ്യയായപ്പൊ! ങ്ങളെപറഞ്ഞയച്ചതിന്റെ ശൈഷം,

ക, അവന്റെ ശിഷ്യാർ അവ| അവൻ ഒവറിട്ട പ്രാതിപ്പാനായി

ന്റെ അടുക്കൽ വന്ന, ഇത വനമാ{ട്ട ഒരു മലയിലെക് കസെറി: സ

യുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആകനു, നെർ) സൃയായപ്പൊൾ അവൻ മാത്രം അ
-



(ബര് മായ ഫജ ുര.

വിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

വരം ആ സമയത്ത് പടവ കടലി

ന്റെ നടുവിൽ ആയി, കാറ്റപ്രതി

ക്രലമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, തിരകളാ

ൽ അലയപ്പെട്ടിരുന്നു.

വ@ പിനെ അന്ന അാത്രിയുടെ നാ

ലാം യാമത്തിങ്കൽ യെശു അവരുടെ

അടുക്കൽ കടലിന്മേൽ ക്രടി നടന്നു

ബാബ് ബച ബി.

വസ്തു അവൻ കടലിമെൽ കൂടി ന

ടക്കുന്നതിനെ അവന്റെ ശിഷ്യ

ാർ കണ്ടാറെ, ചഞ്ചലപ്പെട്ടു. മാ

യക്കാഴ്ച ആകന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ, ഭ

യം കൊണ്ട് നിലവിളിക്കയും ചെ

യ്തു.

വ5) അപ്പൊൾ യെശു ഉടനെ അവ

തൊട സംസാരിച്ച, നിങ്ങൾ ഡെ

ഴ്ചപ്പെടുവിൻ , ഞാൻ തന്നെ ആക

ന്നു ; നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് എന്ന

പഠ 5ഞ്ഞു.

വ.വൃ എന്നാറെ വച6 ത്രാസ അവ

നൊട ഉത്തരമായിട്ട, കതാവെ,

ന് തന്നെ ആകന്നു എങ്കിൽ, വെ

ഉളത്തി നെൽ കൂടി നിന്റെ അടു

ക്കൽ വരുവാൻ എനൊട കല്പിക്കെ

്നും എന്ന വറഞ്ഞു.

വൻ എന്നാൽ വർിക, എന്ന അ

വൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ പരൈത്രാ

സ പടവിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി, യെശു

വിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വെ

ള്ളത്തിനിതെ നടന്നു.

മ്പം എന്നാറെ കാറ്റ ശക്തിയുള്ള

ത അവൻ കണ്ടപ്പൊഠം, അവൻ ഭ

യപ്പെട്ടു; അവൻ മുങ്ങി തുടങ്ങുക

കൊണ്ട്, കതാവെ, എന്നെ ർക്ഷി

ക്കെണമെന്ന നിലവിളിക്കയും ചെ

്. അപ്പൊⓝ ഉടനെ യെ ശു

കെ നീട്ടി, അവനെ പിടിച്ച്, അ

ല വിശ്വാസമുള്ളവനെ, നി എന്തി

ന സംശയിച്ചു? എന്ന അവനൊട

ന.വ. പിന്നെ അവർ പടവിൽ

കയറിയപ്പൊൾ കാറ്റ നിന്നുപൊ

യി,

മ്പമ്പ, അപ്പൊൾ പടവിലുള്ളവർ

വന്ന, നി ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ

ആകുന്നു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ്, അ

വനെ വന്ദിച്ചു.

മ്പര {് പിനെ അവർ അക്കരെക്ക

കടനത്തിന്റെ ശൈഷം, ഗെ ചെന

സാമാത്ത ഏന ദെശത്തിലെക്കു വ

ബ .

ബ@ ആ സ്ഥലത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ

അവനെ അറിഞ്ഞപ്പൊൾ, ആ ചു

റ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തിൽ ഒക്കെയും

ആളയച്ച, ചെർാഗികളെ എല്ലാവ

തെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വരു

ത്തി;

മ്പ് അവർ അവന്റെ വസ്ത്രത്തി

റെൻറ വിളുമ്പു മാത്രം തൊടെണമെ

ന്ന അവ6 നാട അപെക്ഷിച്ചു. തൊ

ട്ടവർ ത്രയും നല്ലവണ്ണം സൗഖ്യ

പ്പെടുകയും ചെയ്യു -

്ഥ (B) അദ്ധ്യായം

ഫ് ദൈവത്തിന്റെ കല്പനകളും മനു

ല്യരുടെ പാർവയ്യ നൂായങ്ങ

ളും.-ഫം മനുഷ്യന്റെ അശുദ്ധ

മാക്കുന്നത് ഇന്നത്.

SOപ്പൊൾ യെറുശലെമിൽനിന്നു

ള്ള ഉപാദ്ധ്യായന്മാരും പറിശന്മാ

രും യെശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന,

വ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ മൂപ്പനാരു

ടെ പാർ ബയ്യ നൂായം എന്തിന് ലം

ഘിക്കുന്നു! എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അ

വർ അപ്പം ഭക്ഷിക്കു ബാഠം തങ്ങ

ളു. ടെ കകളെ കഴുകനില്ല എന്ന

വപറഞ്ഞു. -

മ്പ എന്നാറെ അവൻ ഉത്തരമാ

യിട്ട അവതൊട പറഞ്ഞു. നിങ്ങളും

നിങ്ങളുടെ പാർബയ്യ വൃായത്താൽ

ദൈവത്തിന്റെ കല്പന എന്തിന്

വ-lറഞ്ഞു.

ലംഘിക്കുന്നു:



മത്തായി മു അ. ന ദ്ര

. എന്തുകൊണ്ടന്നാൽ നിന്റെ .ംവ അപ്പൊൾ അവന്റെ ശി

അപ്പനെയും നിന്റെ അമ്മയെയും | ഷ്യന്മാർ അടുക്കൽ വന്ന, അവനൊ

ബഹുമാനിക്ക എന്നും , അപ്പനെ എ

ങ്കിലും അമ്മയെ എങ്കിലും ശപിക്കു

ന്നവൻ മരണത്തിൽ മിക്കട്ടെ എ

ന്നും ദൈവം കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

@ എന്നാൽ നിങ്ങൾ, യാതൊരു

ത്തൻ തന്റെ അപ്പനൊട എങ്കിലും

അമ്മയൊട എങ്കിലും, നിനക്ക എ

നെകൊണ്ട എതെല്ലാം ഉപകാരമ

എബാ അത സമ്മാന ചെമന പറഞ്ഞു,

് അവൻ തന്റെ അപ്പനെ എ

ങ്കിലും അമ്മയെ എങ്കിലും ബഹുമാ

നിക്കാതെ ഇരുനാൽ, (അവൻ ഒഴി

പുള്ളവൻ ആകനു ) എന്ന പറയു

നു. ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളു.

ടെ പാർവയ്യന്നൂായത്താൽ പെട്രൈവ

ത്തിയെൻറെ കല്പന ഇല്ലായ്മ ചെയ്തി

ിക്കുന്നു -

് കപടഭക്തിക്കാതെ, നിങ്ങളെ

കുറിച്ച എശായാ നന്നായി ഭിഘദശ

നം പറഞ്ഞു ;

വ്വ ആയത, cരം ജനങ്ങൾ തങ്ങളു.

ടെ വായ കൊണ്ട് ഇനിക്ക സമി

പിച്ച്, തങ്ങളുടെ അധരങ്ങൾ കൊ

ണ്ട എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ; എ

ങ്കിലും അവരുടെ ുദയം എങ്കിൽ

നിന്ന ദൂരമായിരിക്കുന്നു.

ൻ എന്നാൽ അവർ മനുഷ്യരുടെ

കല്പനകളെ ഉപദെശങ്ങളായിട്ട ഉ

പദെശിച്ചുകൊണ്ട്, ഇനിക്ക വൃഥ

മായി ആരാധന ചെയ്യുന്നു എന്ന

ആക നു.

ചം പിനെ അവൻ പുരുഷാർ

ത്തെ അടുക്കൽ വിളിച്ചിട്ടു, അവതൊ

ട, നിങ്ങൾ കെട്ടു തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊ

ശവിൻ :

ച്ച വായിക്കകത്ത പൊകുന്നത

മനുഷ്യന്റെ അശുദ്ധിയാക്കുന്നതല്ല.

വായിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതത്രെ മ

നുഷ്യനെ അശുദ്ധിയാക്കുന്നതാക

ട്, പറിശന്മാർ oരം വചനം കെ

ട്ടാറെ വിരുദ്ധപ്പെട്ടു എന്ന നി അ

റിയുന്നുവൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ചമ്പ എന്നാറെ അവൻ ഉത്തർമാ

യിട്ട, എന്റെ സുസ്ഥനായ പി

താവ നട്ടിട്ടില്ലാത്ത നടുതല എല്ലാം

വെ തൊടെ പഠിക്കപ്പെടും.

ഛ. അവരെ വിടുവിൻ; അവർ

കരുടന്മാക്സ് വഴി കാട്ടുന്ന കരുട

ന്മാർ ആകുന്നു. പിന്നെ കുരുടനാ

യ ഒരുത്തൻ മറെറാരു കരുടന്ന വ

ഴി കാട്ടിയാൽ, അവർ ഇരുവരും

കഴിയിലെക്കു വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞു.

ചആ {് അപ്പൊൾ പരൈത്രാസ ഉ

ത്തർ മായിട്ട അവ നൊട, ഠ അം ഉപ

മയെ ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കെണം

എന്ന വചഠ5ഞ്ഞു.

ച് എന്നാറെ യെശു പറഞ്ഞു,നി

ങ്ങളും ഇനി തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവർ

ആകനുവൊ?

.ു വായിക്കകത്ത പൊകുന്ന തെ

ല്ലാം വയറ്റിലെക്കു ചെന്, പി

നെ അപാനവഴിയായി പുറത്ത

പൊകുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ ഇതുവ

തെയും അറിയുന്നില്ലയൊ?

ചവ്വ എന്നാൽ വായിൽനിന്ന് പു

റപ്പെടുന്ന കാഴ്വങ്ങ് ഹൃദയത്തിൽ

നിന്ന് പുറപ്പെടുവരുന്നു; അവ മനു

ഷ്യനെ അശു ിയാക്കുന്നു.

ഛൻ എൻ.കൊണ്ടെന്നാൽ ദൃശൂിന്ത

കളും, കലകളും, വൃഭിചാർങ്ങളും,

വെശ്യാഭൌഷങ്ങളും, മൊഷണങ്ങ

ളും, കച്ച സാക്ഷികളും, ദൈവദൂഷ

ാങ്ങളും, ഹൃദയത്തിൽനിന്നു പുറ

പ്പെടുന്നു :

വം ഇവ മനുഷ്യന്റെ അശുദ്ധിയാ

ക്കുന്ന കായ്യങ്ങഠ ആക നു : എന്നാൽ

കഴ്സകാത്ത കൈകൾ കൊണ്ട ഭക്ഷി

ക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധിയാക്കു

നു എന്ന വചറിഞ്ഞു. നില്ല. -



മ്പു മത്തായി ്ഥⒺ ആ.

വ. ു പിനെ യെശു അവിടെ

നിന്നു പുറപ്പെട്ട, തുറിഒൻഠയും സി

ദൊരൈൻ റയൂം ദൈശങ്ങളിലെക്കു കട

ന്നു പൊയി.

വ.വ. അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, കനാ

നായക്കാർത്തിയായ ഒരു സ്രി ആ

അമൃത്തികളിൽനിന്നു വന്ന, കരാ

വെ, ദാവീദിന്റെ പുത്ര, എന്റെ

മെൽ കരുണയുണ്ടാകെണ്മെ . എ

മെൻറ മക് പിശാചിനാൽ കഠിന

മായിട്ട ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എ

ന അവനെ9ട പറഞ്ഞ നിലവി

ളിച്ചു.

വമ്പ എന9റെ അവൻ അവളൊ

ട ഒരു വാക്കും ഉത്തരമായിട്ടു പറ

ഞ്ഞില്ല. അപ്പൊൾ അവ സെൽറ്റ ശിഷ്യ

ാർ അടുക്കൽ വന്, അവ് നമ്മു

ടെ പിന്നാലെ നിലവിളിക്കുന്നത്

കൊണ്ട്, അവ വെള വറഞ്ഞയ ചെക്ക്

ണാമെന്ന അവനൊട അവെ_1ക്ഷി

-പ്പ്

വര. എന്നാൽ അവൻ ഉത്തർമാ

യിട്ട, ഇസ്രാഎൽ ഭവനത്തിന്റെ

കാണാതെപൊയ ആടുകളുടെ അ

ടുക്കൽ അല്ലാതെ, ഞാൻ അയക്കപ്പെ

ട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ@ അപ്പൊൾ അവൾ വന്ന, ക

താവെ, ഇനിക്ക് സഹായിക്കെണ

മെന്ന പറഞ്ഞു, അവനെ വന്ദിച്ചു.

വന്നു എന്നാറെ അവൻ ഉത്തർമാ

യിട്ട, കൈപതങ്ങളുടെ അപ്പം എടു

ത്ത, നായിക്കാ കൊടുത്തു കള

യുന്നത് നന്നല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

വ9 പിനെ അവൾ, സത്യം ത

നെ, കതാവെ ; എങ്കിലും നായി

ക്കഠ തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരുടെ

മെശപ്പലകയിൽനിന്ന വീഴുന്ന ക

ഷണങ്ങളിൽനിന്നു തിന്നുന്നുണ്ട്

ല്ലൊ എന്നു പറഞ്ഞു.

വവ്വ അപ്പൊൾ മെയശു ഉത്തരമാ

യിട്ട, ഹൈ സ്ത്രി, നിന്റെ വിശ്വാ

ഷ്ടപ്രകാരം നിനക്ക ഉണ്ടാകട്ടെ എ

ന അവ പെള്ളാട പറഞ്ഞു. അചെന്ന t ,

മുതൽക്കു തന്നെ അവളുടെ മക്

സൌബ്ബമായി.

പൻ പിനെ യെശു അവിടെ

നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. ഗലിലെയ കടലി

ന്റെ അികെ വന്നു ; ഒരു മലയി

നെൽ കയറി, അവിടെ ഇികയും

6 ഫു'ുl.

മ്പം അപ്പൊ മുടന്തരും. കരുട

രും, ഉൗമ്യൂള്ളവരും ഉൗനമുള്ള വ

രും, മറ്റു പലരും തങ്ങളൊട ക്രടെ

ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വള പുരുഷാരങ്ങൾ

അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.അവരെ

യെ ശുവിന്റെ പാദങ്ങളുടെ അർി

കെ വെച്ചു; അവരെ അവൻ സൌ

ഒ്യമാക്കി:

മ്പച എന്നത് കാണു ഉൗമയുള്ളവർ

പറയുന്നതും, ഊനമുള്ളവർ സൌ

ഒ്യപ്പെടുന്നതും, മുടന്തൻ നടക്കുന്ന

തും, കരുട& കാണുന്നതും പുരുഷാ

രം കണ്ട9റെ, ആശ്ചഴ്ചപ്പെട്ടു. ഇസ്രാ

എലിന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതികയും

ചെയ്തു.

മ്പവ. അപ്പൊ' യെശു തന്റെ

ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു, oബ

പുരുഷാൻം ഇപ്പൊൾ മൂന്നു ദിവസം

എന്റെ അടുക്കൽ പാക് കൊണ്ടും,

അവ് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ലായ്മ,

കൊണ്ടും ഞാൻ അവനെ കുറിച്ച മ

നസ്സലിയപ്പെടുന്നു . അവർ വഴി

യിൽ തളന പൊകാതെ, അവ

തെ ഉ പാഷണ്മുള്ള വർായി പ

റഞ്ഞയപ്പാൻ ഇനിക്കും മനസ്സില്ല എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പന. എന, 9റെ അവിടെൻഠ ശി

ാർ അവനൊട, ഇത്ര വള്ളതെ

പുരുഷാരത്തെ തൃപ്തിയാക്കുവാൻ ത

ക്കവണ്ണം വെണ്ടുന്ന അപ്പങ്ങൾ അം

വനത്തിൽ നമുക്ക് എ വ1ടെ ഉണ്ടാ

കം ? എന്ന പറഞ്ഞു. -

സം വലിയതാകുന്നു : നിന്റെ ഇ മ്പര. അപ്പൊൾ യെശു അവതൊ



മത്തായി മന്ന അ. മ്പ5)

ജ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അപ്പങ്ങൾ ഉ| പറയുന്നു. കപടഭക്തികാരെ നി

ണ്ട് ? എന്ന ചൊഭിച്ചു. എഴം, കറ ഞങ്ങൾ ആകാശ ്തിന്റെ മുഖം വി

ഞൊരു ചെറിയ മിനും എന്ന അ വt്പ്പെടുത്തുവാൻ അറിഞിരിക്കു

വർ വചറിഞ്ഞു. ന്നു. എന്നാൽ കാലങ്ങളുടെ അട

മ്പ@ അപ്പൊൾ അവൻ പുരുഷാ യാളങ്ങളെ [വ് വൻമറിവാൻച്ച നി

രത്തൊട നിലത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ ക , ജാക്കു കഴിക്യ യൊ?

ല്പിച്ചു. | ര. ദൊഷവും വ്യഭിചാരവുമായു

ബനൂ പിനെ അവൻആ എഴ അ ജൊരു സന്തതി ഒരു അടയാളം

പ്പവും മീനും എടുത്ത, വാഴ്സി, [അ അനെഷ കുന്നു. എങ്കിലും ചെയ്യാനാ

വയെ മുറിച്ച്, തന്റെ ശിഷ്യന്മാ' എന്നഭിഘദിയുടെ അടയാളം അ

ക് കൊടുത്തു, ശില്പ്യാർ പുരുഷാ ക്ലാതെ മറ്റൊരു അടയാളം അതി

രത്തിനും കൊടുത്തു. ന കൊടുക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറ

മ്പ് എല്ലാവരും തിന്നു, തൃപൂാ ഞഞ്ഞു. അവൻ അവരെ വിട്ട പുറ

രായി. പിന്നെ അവർ ശൈഷിച്ച ക|പെട്ടുപൊകയും ചെയ്തു.

ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴ കൊട്ട നി @ ് പിനെ അവന്റെ ശിഷ്ട്യ

വ6 ഘ5്തു- ന്മാർ അക്ക തെക്ക് എത്തിയപ്പൊൾ,

മ്പു എന്നാൽ ഭക്ഷിച്ചവർ, സ്ത്രീക അവർ അപ്പങ്ങളെ കൊണ്ടുപൊക

ളും പൈതങ്ങളും കൂടാതെ കണ്ടു,നാ വാൻ മറന്നുപൊയിരുന്നു.

ലായിരം പുരുഷന്മാർ ആയ രുന്നു. | ) അപ്പൊൾ യെശു അവ. അാട്,

ബൻ പിന്നെ അവൻ പുരുഷാര പഠിശന്മാരുടെയും സാദൊകായ

ത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട, പടവ ൽ ക്കാരുടെയും പുളിച്ച മാവിൽ നിന്ന

യറി, മഗ്ദലായുടെ അൗത്തികളുപ്പട സൂക്ഷിച്ചുകൊഠ്വിൻ

ലെക്ക് വരികയും ചെയ്തു. എന്ന വചറഞ്ഞു.

നr 0ബ ബം ബിദബ
ഫസ്ത അദ്ധ്യായം. 9 ു ട്ടി ം അപ്പങ്ങളെ

-) ബട്ടുവന്നിട്ടില്ലായ്ക്കുകൊണ്ട് ആകന്നു,
|

-

ബ യൊനായുടെ അടയാളം.-@ എന്ന അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിചാ

പഠ ശന്മാരുടെയും സ9മെദാക്കാ
അിച്ച പഠ5ആ.

യക്കാരുടെയും പൂജിച്ച മാവ്.- വ്വ ആയത യെശു അറിഞ്ഞാറെ,

വ- ക്രിസ്തു തന്റെ മരണം° അവരൊട്, അല്പ വിശ്വാസമുള്ള വ

കൂടി കാട്ടുന്നത്. | സൈ, നിങ്ങഠം അപ്പങ്ങളെ കൊണ്ടു

വ- ിനെ പറ്ശന്മാരും സാദൊക്കാ വന്ന ട്ട ക്ലാസ്സുകൊണ്ട തമ്മിൽ തമ്മി

യക്കാരും അടുക്കൽ വന്ന, ആകാശ ൽ എന്ത ന് വിചാരിക്കുന്നു ?

ത്തിൽുനിന്ന ഒരു അടയാളും തങ്ങൾ ന് ഇനിയും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയു

ക കാട്ടെണമെന്ന അചനെ പർി നല്ലതെയാ? അയ്യായിരം പെ. അ

ക്ഷിച്ച ചൊദിച്ചു. ഞ്ച അപ്പവും, എ5 കോട്ട ന.ങ്ങൾ

വ അവൻ ഉത്തരമായിട്ട അവ എടു തൃ എന്നുള്ളതും,

തൊട, നിങ്ങൾ, സസ്യയാക ബൊ മം ന്വലായ ും പെൿ എഴ അ

്, ആകാശം ചെമ്മാനമായിരിക്ക , പ്ലവും, എത്ര കാട്ട നിങ്ങൾ എടു

കൊണ്ട്, ഖര ിവാകമെന്നും, തു എന്നുള്ളതു ഒക്കുന്നതുമില്ല യൊ?

മ്പ ഉഷസ്സിന, ആകാശം ചെമ്മാ ചു. പഠ ശാരുടെയും സാ

നമായും മൂടലായും ഇിക്കുകൊണ്ട്, കായക്കാരുടെയും പുളിച്ച മാവിൽ

ഇന്ന കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടാകുമെന്നും നiനു നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷമായിരിക്കെ

E



rവ വച്ച .ഥന്ന അര്
മത്തായി

ണമെനത് ഞാൻ അപ്പത്തെ കുറി

ച്ച നിങ്ങളെ 9ട പറഞ്ഞ ലെ ന നി

ങ്ങ് തിരിച്ചറിയ തെ ഇിക്കുന്നു,

എങ്ങിനെ ? എന്ന പറഞ്ഞു.

. വ. അപ്പൊൾ അവർ, അവൻ

അപ്പത്തിന്റെ റ പുളിച്ച മാവ ൽനി

നല്ല, പഠീശന്മാരുടെയും സാദൊ

ക യക്കാരുടെയും ഉപദൈൾ ിൽ

ന്നതെത്ര ന്യൂകerമായ ിചെ*ണുമെ

ന്ന പ് ഞഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞു.

കമ്പ പിന്നെ യെശു ഫിലി

പ്പെ9സ് റെൻറ കസ്റ്റിയായുടെ

അമൃത്തികളിലെ വന്നാറെ, അ

വൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരൈാട മനു

് റെറ പുത്രനായ ഞാൻ ആര

ആകനു എന ജനങ്ങൾ പറയുന്നു ?

ു,ന ചൊദിച്ചു.

.cര. എന്നാാ അവർ പറഞ്ഞു,

ചില , നി, യാഹന്നാൻ ബപ്പി

സ്മ എന്നും ചിലർ, എലിയ എന്നും;

മറ്റു ചിലർ, എറമിയ, അല്ലെങ്കിൽ

ദിഘദഗ്ദ മാർത് ഒരുത്തൻ എന്നും

[പറയുന്നു )

ച@ അവൻ അവരൊട്. എന്നാൽ

ഞാൻ ആൻ ആകൻ എന്ന നിങ്ങൾ

പഠ യൂനു ? എന്ന പഠഞഞ്ഞു.

.ു നീ ജി. നുള്ള ദൈവത്തി

ന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്ത ആകന്നു,

എന്ന ശ് മൊൻ പഗ്രൊസ ഇത്. (U

മായ ട്ട പഠഞ്ഞു.

. അപ്പി' യെശു അവനൊ

ട ഉത്ത (മ യിട്ട, ചെയ നായുടെ പു

ത്രനായ ശ്ര മൈാനെ, നീ ഭാgവാ

ൻ ആകനു : എിg) കാണുന്ന രീ

ല ഡവും ശക്തവുമല്ല സുത്ത ലി

ർിക്കുന്ന വനായ എന്റെ പിത വ

6ത്ര ഇതു നിനക്കു വെളിപ്പെടുത്തി

Q ത.

. ു വി ശഷിച്ചും നി പത്രൊ

സ ആക :ൻ പു,നും , സം വാര്യ:

ഡെൽ ഞാൻ എ റ് പള്ളി പണി

തെ നരകത്തിന്റെ വാരിലൂക്

ബലപ്പെടുകയില്ല എന്നും, ഞാൻ

നിനൊട പറയുന്നു.

ഥൻ അത്രൗ:മല്ല, ഞാൻ സുർാ

; ഋത്തിന്റെ റ താപൊലുകളെ നിന്

ക തരം: നീ ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കി

ലും കെടുമൊ. അത സ ച.റ്റത്തിൽ

| കടപ്പെട്ട (ിക്കും : ന് ഭൂമിയിൽ എ

് ക ലും കെട്ടഴിക്ക മാ. അതു സ്വ

♔ത്തിൽ കെട്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എ

ന പറഞ്ഞു.

വം അപ്പൊൾ താൻ ക്രിസ്തുവായ

യെ ആകുന്നു എന്ന ആരൈം പ

റയരുത് എന്ന അവൻ മെൻറ്റ ശി

.ുന്മാരെ ട കല്പിച്ചു. .

വ. {് അന്ന മുൻ ത യെശു, താൻ

യെ ശടെ മിലെക്കു പൊയി, ♔ -

ന്മാർ. ലും പ്രധാനാച{യ്യന്മാർാലും

ഉപാകൃായന്മ അാലും വജു തെ. കഷ്ട

് പ്പടകയും, കൊല്ലപ്പെടുകയും, മൂ

നാം ദിവസം ത ികെ ഉയിലെത്ത

്നില്ല-പ്പെടുകയും ചെയ്യെണ്ടുന്നതാ

കനു പൂന ചെഠൻ വ ശ♔ാക ബ

ണിച്ചു തുടങ്ങി.

വ്വ അപ്പൊൾ പരൈത്രാസ അവ

നെ വെറ്ട്ട കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, കതാ

് വ്, നിന്റെ റ .മൽ കരുണയുണ്ടാ

് കണം : ഇത് നിന്നു : വസത്ത എ

ന വ_Q ഞൽ, അവ )ന ശാസിച്ചു ഇട

ങ്ങി. -

വമ്പ എന്നാറെ അവൻ തി ിഞ്ഞു,

പത്രൊസിനൊട, സാത്താനെ എ

നെ റ പിന്നിൽ പെ ക : ന് വൈദ

വൽിന്റെ റ കീഴ്വങ്ങളെ അല്ല, മനു

് രുടെ കാഴ്ച ത് ജെ. അചെയ്ത വി

ച.ക്കുന്നു. കൊണ്ട്, ീ ഇനിക്കു

വ രുദ്ധ ആകുന്നു എന്ന പഠഞഞ്ഞു.

വര, അപ്പൊൾ ചെയ്ത ശു ൽ റെൻ വ ശി

ബ് (ബ , ) (U' S
.'

--

വ വഞ്ജു, ഒരു : നു

, പു,6ൻ റ പ നാലെ വരുവാൻ മന
-

-

സ്സുണ്ടെങ്ക ൽ, അവൻ തന്നെ താൻ

യ ധ മനാൾ : ആയത റെൻറ C)്T)

-

വെഴുത്ത്, തന്റെ കഥ ഘു



മത്തായി ഫൗ അ. മ്പറർ

കൊണ്ട്, എന്റെ പിന്നാലെ വര

ബട്ട.

വ@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആന്റെ

ങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ

മനസ്സുണ്ടായാൽ, അവൻ അതിനെ

ക്രട്ടി, അവരെ പ്രതെകം ഒരു ഉ

യ് മലയിലെമ്പൽ കാണ്ടുപൊയി,

വ അവൻ അവരുടെ മുമ്പാകെ മ

റുരൂപമായി. അവന്റെ മുഖം ന്യൂ

യ്യന്റെ പൊലെ പ്രകാശിച്ചു. അവ

നശിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ആരെങ്കിലും സെൻറ വസ്ത്രങ്ങളും വെള്ളചം പൊ

എന്റെ നിമിഅമായിട്ടു തന്റെ ജീ ലെ വെണ്മയുള്ളവ ആയിരുന്നു.

വനെ നശിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ ക , ബ, കണ്ടാലും, മൊഗെശയും എലി

ണ്ടെത്തും. യായും അവ നാട ക്രടെ ുംസാ

വന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു മ ിക്കുന്നവ അായി അവക കാണപ്പെ

നുഷ്യൻ ഭൂ ിലാകം മുഴുവനും ലാഭം ട്ടു.

വരുത്തിയാലും, തന്റെ ആത്മാവി രം അപ്പൊൾ പരൈാസ ഉത്തരമാ

നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ, അവന യിട്ട യെശുവിനൊട, കാവെ,

എന്ത പ്രയൊജനമുള്ളൂ? അല്ലെങ്കിൽ നാം ഇവി.ട ഇിക്കുന്നത് നല്ലത്.

ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ആർ.വി. നിനക്ക മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ

ന്റെ ഉചോർണമായ ട്ട എന്തു കൊ ഇവിടെ മൂന്ന ക്രടാനങ്ങളെ, ഒന്ന

ടുക്കും? ന നക്കും, ഒന്ന മൊഗെ ക്കും,

വു എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ പു എലിയായ ക്കും ഉണ്ടാക്കണം

ത്രൻ തന്റെ പിതാവിന്റെ റ മഹ ന പറഞ്ഞു

ത_6 താഠട ത ഹെൻറ ദൂതാടി @ അവൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ,

ക്രടി വരും , അപ്പൊൾ അവൻ കണ്ടാലും, പ്രകാശമുള്ള ഒരു മെലം

തൊരു ആന അവനവന്റെ പ്രവൃ അവരുടെ മിത നിഴലിച്ചു കണ്ടാ

ത്തി യിൻ പ്രകാൻം പകരം നൽകം. ലും, ഇവൻ എന്റെ ഇഷ്ട പുത്രൻ

വ വ്വ ഇവിടെ നില്ക്കുന്നവരിൽ ചി' ആകുന്നു. ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രയ

ലർ മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ തന്റെ അാ ചെപ്പടുന്നു; ഇവനെ ചെവിക്കൊഠ്

ജ്യത്തിൽ വരുന്നത്. നെ അവർ കാ വ1ൻ, എന്ന ആ മെഘത്തിൽ നിന്

ബ

വC)

ണു.വൊള്ളം മരണം ആ സ_ദിക്കയി

ല്ല, എന്ന ഞാൻ സ്തൃമായിട്ടു നി

ങ്ങളൊട വചഠയുന്നു.

ഫ9) അദ്ധ്യായം.

ബ ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപാന്തരം.--ര-

അവൻ ഒരു ഭ്രാന്ത്ന സ്പ്രസ്ഥ

പ്പെടുത്തുന്നത്._വ്വ തന്റെ ക

ഷ്ടാനുഭവം മുമ്പുക്രി പറയുന്ന

ത്.-പര അവൻ ഇറവികൊ

ടുക്കുന്നത്.

പിന്നെ ആറ ദിവസം കഴിഞ്ഞ

ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.

നൃ എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ (അതി

കെട്ടാറെ, കവിൺവീൺ, വളരെ

ഭ്യപ്പെട്ടു.

5 അപ്പൊൾ യെശു അടുക്കൽ വ

ന്ന്, അവരെ തൊട്ടു, എഴുനില്പിൻ,

ഭയപ്പെടാതെയുമ ിപ്പിൻ എന്ന പ്

റഞ്ഞു.

വ്വ അവർ തങ്ങളുടെ കണ്ണകളെ

ഉയതിയാറെ യെശുവിന്റെ മാത്ര

മല്ലാതെ മറെറാരുത്തനെയും ക

ണ്ടില്ല.

ൻ പിനെ അവർ മലയിൽനിന

്ശഷം യെശു പത്രൊസിനെയും, ഇറങ്ങുന്നതെപ്പാൾ, യെശു അവതൊ

യാക്കൊബിനെയും, അവ്ൻറ സ | ടൂ, മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ മരിച്ചവ

E 2

ഫൊലരനായ യൊഹന്നാനെയും രിൽനിന്ന് ഉയിക്കുന്നത് വരെക്കും,



ര'o മത്തായി
ഫ9 (Sര.

ംരം ദഗ്ദനം ആതൊട്ടം പറയരുത്

എന്ന കല്പിച്ചു.

.ം അപ്പൊൾ അവന്റെ ശിഷ്യ

ാർ അവനൊട്, എന്നാൽ എലി

യ മുമെമ്പ വരെണുന്ന ത9്കുന്നു എന്ന

ഉപാദ്ധ്യായന്മാർ പറയുന്നത് എന്ത്?

എന്ന ചൊദിച്ചു.

മഠ എന്നാ ഹെ ചെയ്തു ഉത്തർമ9

യിട്ട അവനൊട, സത്യം തന്നെ എ

ലിയ മുമ്പെ വന, സകലവും യത്

ബ0 ു ഠ.

=വ. എന്നാൽ എലിയ വിനു കഴി

6ത്തു, എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ 9ട പ്

റയുന്നു, അവർ അവനെ അറിയാ

തെ, തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ പ്രകാരം

ഒക്കെയും അവനൊട ചെയ്തു. അ

പ്രകാരം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പുത്ര

ൻ അവർാൽ കഷ്ടപ്പെടെണ്ട്.വ

ൽ എന്ന വാ

. ബ. അപ്പൊൾ അവൻ ജൊഹ

ന്നാൻ ബപൂിസ്റ്റിനെ കഠിച്ച തങ്ങ

ഒള95 വചര5ഞ്ഞു എന് ശിഷ്യന്മാർ

അറിഞ്ഞു.

ഛഃ || പിനെ അവർ പുരുഷാ

ർത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന:പ്പൊൾ,

ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ അടുക്കൽ

വന്ന, അവന്റെ മുമ്പാകെ മുട്ടുക

ത്തി,

ഥ@ കതാവെ, എന്റെ മകൻ ഭ്രാ

ന്തനാക്കൊണ്ടും, കഠിനമായി ബാ

ധിക്കപ്പെടുക കൊണ്ടും അവനൊട

കരുൺയുണ്ടാകെണം : എന്തു കൊ

ണ്ടെന്നാൽ അവൻ പലപ്പൊഴും തി

യിലെക്കും, പലപ്പൊഴും വെള്ളത്തി

ലെക്കും വീഴുന്നു.

നൃ അവനെ ഞാൻ നിന്റെ ശി

ഷ്യന്മാരുടെ അടുകലും കൊണ്ടുവ

ന്നു, എന്നാറെ അവനെ സൌകൃമാ

ക്കുവാൻ അവക കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന

പഠ ഞഞ്ഞു.

ഫ5 അടപ്പാൾ മെയശു ഉത്തരമാ

പരീതവുമുള്ള സന്തതിയായുടെ 9

വെ, ഞാൻ എത്രത്തെ9ളും നിങ്ങ

ളെ 9ട ക്രടെ ഇരിക്കും ? എത്രതൊ

ള്ളം നിങ്ങളെ സഹിക്കും. അവ

നെ ഇവിടെ ഇനിക്കു കൊണ്ടുവരു

വിൻ.

കവ്വ പിനെ യെശു പിശാചിനെ

ശാസിച്ചു; അപ്പാൾ അവൻ അവ

നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുപൊയി; അ

നെതം മുതൽ ആ പൈതൽ സൌ

ഒുവാനായി. -

. ഫൻ അപ്പൊൾ ശിഷ്യന്മാർ പ്ര

്തൃകം യെഹൂവിന്റെ അടുക്കൽ വ

ന്ന, അവ നെ പുറത്താക്കിക്കള വാൻ

ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാഞ്ഞത് എന്തുകൊ

ണ്ട്? എന്നു പറഞ്ഞു.

വം യശു അവതരാട്, നിങ്ങളു.

ടെ അവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആക

ന്നു . എന്തെന്നാൽ ഒരു കട്ടുകമണി

യൊളും മാത്രംനിങ്ങൾക്കു വിശ്വാ

സമുണ്ടായാൽ, നിങ്ങഠം •ർം മല

യൊട, ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെക

വാങ്ങിപൊക എന്ന പറയും , അ

ത വാങ്ങിപൊകം; അത്രയുമല്ല നി

ങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത ത ഒനും ഉണ്ടാ

കയില്ല, എന്ന ഞാൻ സ്തൃമായിട്ട

നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു.

വ. എങ്കിലും പ്രാത്ഥനയാലും ഉ

വ്വാസത്ത,ാലും അല്ലാതെ tം ജാ

തി പുറപ്പെട്ടു നില്ല എന്ന പഠഞ്ഞു.

വ.വ. പിനെയും അവർ ഗലിലെ

യായിൽ പാക് ബാഠം ചെയശു അ

വ തൊട്, മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ മ

നു ുരുടെ കൈകളിൽ എല്പിക്കു

6 - 5 O :

വമ്പ അവർ അവനെ കൊല്ലം,

പിനെ മൂന്നാം ദിവസം അവൻ ഉ

യിരെമ്നനില്പ്പ്പെടും എന്നു പറ

ഞഞ്ഞു. എന്നാറെ അവർ വളരെ ദുഃ

ഖപ്പെട്ടു.

വര. പിനെ അവർ കപ്പ്

യിട്ട പറഞ്ഞു. അവിശ്വാസവും വി ഒഹാമിലെക്കു വന് ടൈപ്പാൾ, തലവ



മത്തായി ഫവു ആ. ര'മ

ിപ്പണം വാങ്ങുന്നവർ പ്പു

ന്റെ റ അടക്കൽ വന്ന, നിങ്ങളുടെ

ഗുരു വിപ്പണം കൊടുക്കുന്നില്ല

യൊ? എന്ന പറഞ്ഞു

വ@ കൊടുക്കുന്നു എന്ന അവൻ പ

റയുന്നു. പിന്നെ അവൻ വീട്ടിലെക്ക

വന്നപ്പൊഠം, നെയശു അവ ന്റെ മു

ബി2, ശ് മൊഹൈന, നിനക്ക് എന്ത

തൊന്നുന്നു ? ഭൂമിയുടെ രാജാക്കന്മാർ

ആഖഅാട ചുങ്കമെങ്കിലും, വർി എ

ങ്കിലും, വാങ്ങുന്നു?അബS' പുത്ര

ന്മാതൊടൊ, അനൂതൊടൊ? എ

നു പറഞ്ഞു.

വസ്ത അനൂരൊട്, എന്ന പത്രൊ

സ അവ നാട പറയുന്നു. ചെയ:ശു അ

വനൊട. ആകയാൽ പുത്രാർ ഒ

ഴിവുള്ളവർ ആകുന്നു.

വ എങ്ക ലും നാം അവരെ വിരു

ദ്ധപ്പെടുത്താതെ, നി കടലിലെക്ക

6 ഫുന്, ചൂണ്ടിട്ട്, മുഖവ കയറി വ

രുന്ന മിൽ പിടിക്ക : പിനെ അതി

ന്റെ വായ തുറന്ന, നീ ഒരു വെള്ളി

കാശ കാണും ; ആയത എടുത്ത്, ഇ

നിക്കും നിനക്കും വെണ്ട്. അവ ♔

കൊടുക്ക എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫ്?-) അദ്ധ്യായം.

. വിനയത്തൊടെ ഇിക്കെണമെ

ന ക്രിസ്തു ഉപദൈശിക്കുന്നത്.-9

അപരാധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചത

_വ. തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കു

നബ.

.ആ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാർ യെശ്ശ

വിനെൻറ് അടുക്കൽ വന്ന, സുതാ

ഭൂത്തിൽ ആര വലിയവൻ ആക

നു ? എന്ന വാത്തതു.

വ. അപ്പൊൾ യെശു ഒരു ചെറിയ

കൈപതലിന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചിട്ട,

അവനെ അവരുടെ നടുവിൽ നി

റുത്തി, പറഞ്ഞു,

മ്പ നിങ്ങൾ മനസ്സ തിർ യപ്പെട്ട,

ആ ജൂരുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ സ്വ

♔ർാജ്യത്തിലെക്ക് കടക്കയില്ല എന

ഞാൻ സത്യമായിട്ട നിങ്ങളെ9ട പ്

റയുന്നു.

ര. ആകയാൽ യാതൊരുത്തനും

ംരം ചെറിയ കൈപതിനെ പൊ

ലെ തന്നെ താൻ താഴ്വമൊ, ആയ

വൻ സുരാജ്യത്തിൽ`വലിയവൻ

ആകനു.

@ പിനെയും ആതെങ്കിലും ഇപ്ര

കാരമുള്ള ഒരു ചെറിയ വെചതലി

നെ എമെൻറ നാമത്തിൽ കൈക്കൊ

ണ്ടാൽ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു.

ഔ എന്നാൽ, ആരെങ്കിലും എനിൽ

വിശ്വസിക്കുന്നവരായ അം ചെറിയ

വർിൽ ഒരുത്തനെ വിരുഡപ്പെട

ത്തിയാൽ, ഒരു തിരികല്പ അവന്റെ

കഴുത്തിൽ തൂങ്ങി, അവൻ സമുദ്ര

ത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ മുങ്ങിപ്പൊക

നത അവന എ.റ നല്ലതായിരിക്കും.

5 {് വിരുദ്ധങ്ങൾ ഹെതുവായിട്ട

ലൊകത്തിന ഹാ കഷ്ടം ! എന്തകൊ

ണ്ടെന്നാൽ വിരുദ്ധങ്ങൾ വരുവാൻ

ആവശ് മാകുന്നു ; എന്നാലും വിരു

| ദ്ധം ആരാൽ വരുന്നു വൊ ആ മനു

ഷ,ന ഹാ കഷ്ടം !

വ്വ അത്കൊണ്ട ന് സെൻറ കൈ എ

ങ്കിലും നിന്റെ കാര് എങ്കിലും നി

നെ വിരുദ്ധ പ്പെടുത്തിയാൽ, അവ

യെ ചെരദിച്ച, നീങ്കൽനിന്ന എറി

ഞ്ഞു കളക: നീ രണ്ടു കൈ എങ്കിലും

ർബ കാലെങ്കിലും ഉു വനായി എ

നെക്കുമുള്ള അഗ്നിയിലെക്ക് തള്ള

പ്പെടുന്നതിനെക്കാൾ, മുടന്തനായി

അല്ലെങ്കിൽ ഉൗനമുള്ളവനായി ജ

വങ്കലെക്കു കടക്കു നത നിനക്ക ന

ല്ലത്.. ്

ൻ പിനെയും നിന്റെ കണ്ണ നി

നെ വിരുദ്ധപ്പെടുത്തിയാൽ, അതി

നെ ുന്ന, നീങ്കൽനിന്ന എറിഞ്ഞു

കള്ക്: നീ രണ്ട് കണ്ണുള്ളവനായി

ചെറിയ പത്രങ്ങളെ പൊലെ അഗ്നി നരകത്തിലെക്കു തള്ളപ്പെടു



അ'വ. മത്തായി മറച്ച അ.

ന്നതിനെക്കാൾ ഒരു കണ്ണുള്ളവനാ ൽ സ്ഥിരപ്പെടെണ്ടുന്നതിന്, ഇനി

യി ജീവങ്കലെക്കു കടക്കുന്നത് നന യും ഒന്ന അട് പെയെ ന നൊട ക്ര

ക്ക് നല്ലത്. ടെ വിളിച്ചുകൊർക.

.=ം •രം ചെറിയവരിൽ ഒരുത്ത അവൻ അ പതെയും നിരസി

നെ നിന്ദിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ നൊ |ച്ചാൽ, സഭയൊട അറിയിക്ക': അ

കികൊഠംവ ൻ എാ,കൊണ്ടെ നാ വൻ സഭയെയും നിരസിച്ചാൽ,അ

ൽ സുത്തിൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ വൻ. നിനക്ക ഒരു അജ്ഞാനിയും

സു്തിലിരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാ 'ചുകാരനും എന്ന പൊലെ ഇരി

വിന്റെ മുഖം എല്ലാറ്റെ ും കാണു ക്ഷ ജെ.

ന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളൊട പഠ പ്രവൃ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എത കാ

യുന്നു. ുങ്ങളെ എങ്കിലും കെ മൊ, അവ

ക. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ പു'സപഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടുപ്പെട്ടിരിക്കും. നി

ത്രൻ നഷ്ടമായതിനെ രക്ഷിപ്പാനാ ങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എത കാഴ്വങ്ങളെ എ

യിട്ട വന്നിരിക്കുന്നു.  ിലും കെട്ടഴിക്കുമൊ അവ സപ്റ്റ

.വ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ തൊ ത്തിൽ കെട്ടഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, എ

ന്നുന്നു? ഒരു മനുഷ്യനു നൂറ ആട ഉ ന് ഞാൻ സതൃമായിട്ട നിങ്ങളൊ

ണ്ടായി, അവയിൽ ഒന്ന തൊ

പ്പൊയാൽ, അവൻ തൊണ്ണൂറൊ

മ്പത വിട്ടു, മലകളിലെക്ക് ചെന്ന,

തെറ്റിപ്പൊയത അഖന_ഷിക്കുന്നി

ല്ലയൊ?

ചമ്പ പിനെ അവൻ അതു കണ്ടു

കിട്ടുവാ സംഗതി വന്ന ൽ അവ

ൻ തെറ്റിപ്പെ കാഞ്ഞതെ സ്റ്റുവെ റാ
ബ

മ്പതിനെക്കാളും അതിന്റെ കറ്റിച്ച

എറ്റവും സഞൊഷ പ്പെടുന്നു എ

ന്ന ഞാൻ സതൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട

പറയുന്നു. -

ഫര. ഇപ്രകാരം തന്നെ cരം ചെ

ിയവരിൽ രു അൻ നക്ട് പെടുന്ന

ത സപുത്തിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ

പ താവിന ഇഷ്ടമ ു.

. @ പിന്നെ യും നിന്റെ റ സഹൊ

ദരൻ നിന വി6 :ാധമായി ദൊ

ഷം ചെയ്യാൽ, നീ ചെന്ന, നീയും

അവനുമായിട്ടു തന്നെ അവനെ ക

റ്റപ്പെടുത്തുക . അവൻ നീ പറയു

ട പറയുന്നു.

ചൻ പിനെയും ഞാൻ നിങ്ങളൊ

= പറയുന്നു, ഭൂമിയിൽ യാതൊരു

കാഴ്വത്തെ കുറിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങള്

ൽ അണ്ട പെർ യാചിപ്പാൻ സമത

യായിരുനാൽ, അത് സചണ്ണത്തിലി

 ിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവിനാൽ അ

വ് ചെയ്യപ്പെട്ടും.

വ.ം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അണ്ടുപെ

തൊ മൂന്ന തൊ എന്റെ നാമ

ത്തിൽ എവിടെ ക്രടിയ ിക്കുന്നു

, വൊ അവിടെ ഞാൻ അവരുടെ

നടുവിൽ ഉണ്ട്.

. {് അപ്പൊഠ് പ്രൈാസ അവ

ന്റെ അടുക്കൽ വന്ന, കാവെ,

എന്റെ സഞ ഫാദർ ൻ എഒൻറ നെ

തെ എത്ര പ്രാവശ്ശ്യം ലൊഷം ചെ

യൂിട്ട, ഞാൻ അവ നാട ക്ഷമിക്കെ

ണ്ടു്? എഴ പ്രാവശ്യത്തൊള മൊ ? എ

ന പറഞ്ഞു.

വ്വ സൈയ ശു അവനൊട പറയു

ന്നത കെട്ടാൽ, ന നക ന് സെൻറ സ നു, എഴ പ്രാവശ്യ താളം മാത്രമ

ബ്02 (Uബ ലഭിച്ചു. |ജ്, എഴുപത എഴ പ്രാവശ്ശ്യതൊള്ള

ചന്നു എന്നാൽ അവൻ കൊ മെന്ന് ഞാൻ ന നൊ5 പറയുന്നു.

തെയ'രുന്നാൽ, സകല വാക്കും ര വമ്പ ആയതുകൊണ്ട് സപാട്ടും

ങ്ങു മൂന്ന സാക്ഷിക്കാരുടെവാ-ിനാ, തന്റെ ശുശ്രൂാതൊട കണാക്ക



മായി ഫൻ ആ. അ'ബ

'നൊക്കുവാൻ മനസ്സായുള്ള ഒരു രാ

ജാവിനൊട സദൃശമായിരിക്കുന്നു.

വരം അവൻ കാക്ക നൊകി തുട

ങ്ങിയപ്പൊൾ, പതിനായിരം താല

ന്തു കടം പെട്ടവനായ ഒരു ത്തൻ

അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവർ

പ്പെട്ടു.

വ@ എന്നാൽ കടം തിപ്പാൻ അ

വന വക ഇല്ലായ്മ,കൊണ്ട്, അവ

ന്റെ യജമാനൻ അവനെയും,അ

വന്റെ ഭായ്യയെയും, അവന്റെ റ മക്ക

ളെയും, അവന്നുണ്ടായിരുന്ന സക

ലവും വിറ്റ,കടം തപ്പാൻ കല്പിച്ചു.

വ് അത്കൊണ്ട് ആ ശുശുഷ്ക്കാ

രൻ നിലത്ത് വീണു, അവനെ വ

ന്ദി.ു, യജമാനനെ, ഞാൻ സകല

വും ന നക തന്ന രിക്കാം, ഇനിക്കാ

സ്കൊണ്ടു ക്ഷമയുണ്ടാകെൺമെന്ന പ

റഞ്ഞു.

വ9 അപ്പോൾ ആ ശുശ്രൂഷാര

ന്റെ യജമാനൻ മനസ്സലിയപ്പെ

ടൂ, അവനെ വിടിയിച്ചു, കടവും അ

വനൊട ക്ഷമിച്ചു.

വവ്വ പിനെ ആ ശുശ്ര ഷക്കാർൻ

പുറപ്പെട്ട, തന്റെ ക്രട്ട ശുശ്ര ലോ

ിൽ തന്നെ.ട ആറ വെള്ളിക്കാശ ക

ടം പെട്ട രുന ഒരുഃ നെ കണ്ട്,

അവനെ തൊണ്ണയിൽ പിടിച്ചു,

ഞെകി, നീ വാങ്ങിയ കടം ഇനി

ക രൂന്നു തി. എന്ന വാ

വൻ അപ്പൊൾ അ ചന്റെ ക്രട്ടശു

ശ്രഷ്കാരൻ അവന്റെ പാദങ്ങ

ളിൽ വിണ, ഞാൻ സകലവും നി

നക തന്ന ത18ാം, ഇനിക്കായൊ

ണു ക്ഷമയുണാകെബഒമന അപ

നൊട അപെഷിച്ചു.

ബം എന്നാറെ അവൻ മനസ്സില്ലാ

തെ, ഉടനെ പൊയി, അവൻ വാ

ങ്ങിയ കടം കൊടുത്ത രീകവൊള്ള

വും, അവനെ കാരാഗൃഹത്തിൽആ

കിയിട്ടു. -

വമെൻറ ക്രടശ്ശൂശ്ര ഷാർ കണ്ടാവെ,

അവർ വള്: ദുഃഖപ്പെട്ടു. അവർ

| വന്ന ഉണ്ടായ കാഴ്ചങ്ങളെ ഒക്കെയും

തങ്ങളുടെ യജമാനനെ.ട അറി

യിക്കയും ചെയ്തു.

| ബ വ. അപ്പൊൾ അവന്റെ യജ

മാനൻ അവനെ അടുക്കൽ വിളി

പിച്ചു, അവനൊട, ദുഷ്ട ശുശ്ര ഷാ

അാ, നി എന്നൊട അപെക്ഷിച്ചിരു

കൊണ്ടു ഞാൻ ആ കടമെല്ലാം നി

നൊട ക്ഷമിച്ചവട്ടെ 9:

മ്പമ്പ ഞാൻ 'ന'നൊട കരുണ

ചെയുതപൊലെ തന്നെ, നീയും നി

നെ റ ക്രട്ടശുശ്ര ഷാർ നാട കരു

ണു ചെയ്യെണ്ടുന്നതായിരുന്നല്ലേയൊ?

എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പര വിശെഷിച്ച അവന്റെ യ

ജമാനൻ കൊപിച്ചു. തന്നൊട അ

വൻ വാങ്ങിയ കടമെല്ലാം തന്ന തി

കവൊളവും അവനെ ദണ്ഡിപ്പിക്കു

നബb ഏല്പിച്ചു.

@ നിങ്ങൾ ഒരൊരുത്തൻ ത

സെൻറ് സഹൊദർനൌട അവനെൻറ

കറ്റങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മനഃപൂവ

ത്തെ 96 ു. ക്ഷമിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഇ

പ്രകാരം തന്നെ എന്റെ റ സപഗ്ഗസ്ഥ

നായ പിതാവ് നിങ്ങളൊടും ഫെ!

യ്യും.

ഥൻ അദ്ധ്യായം.

ം ക്രിസ്തു റെർാശികളെ സ_സ്ഥത

പ്പെടുത്തുകയും.-ബ വിവാഹഭ3

ഗത്തെ സംബന്ധിച്ച പഠിശന്മാ

ചെർാട ഉത്തർം വചറുകയും.-ഫ്)

നിത ജീവനെ പ്രാപിപ്പാനുള്ള

പ്രകാരം കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത്.

പ് നെ ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ

യെശു •രം വചനങ്ങളെ തികച്ച

ര് ടെൻ ശഷം, അവൻ ഗല്ല്യാ

യിൽനിന്നു പു ദൈപ്പട്ട, യൊർദാ

ന അകന്യായ യഹ്രായുടെ ആ

ാ ആ ഉണ്ടായ കാഴ്ചങ്ങളെ അ ജൂതികള് ബല ക ബl v11) .



അ'അ' മത്തായി .മൻ അനു.

വ വa.തെ പുരുഷാരങ്ങളും അവ

ന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു. അവിടെ

അവൻ അവതെ സ്പ്രസ്ഥമാക്കുക

യും ചെയ്യു

മ്പ് പഠിശന്മാരും അവന്റെ

അടുക്കൽ വന്ന, അവനെ പരീക്ഷി

ച്ചു, യാതൊരു സംഗതി കൊണ്ട്

ങ്കിലും ഒരു പുരുഷന തന്റെ ഭായ്ക്കു

യെ ഉപെക്ഷപ്പാൻ നൂായ മൊ?

എന്ന അവ കെനാട് പറഞ്ഞു.

വാഹം ചെയ്യുന്നവനും വൃഭിചാരം

|ചെയ്യുന്നു എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളൊ

ട പായുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

കം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവ

നൊട, ഭാവ്വയൊട മനുഷ്യന്റെ റ

സംഗതി ഇപ്രകാരമാകുന്നു എങ്കിൽ,

വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നന്നല്ല എ

ന്ന പറയുന്നു.

.ു. എന്നാൽ അവൻ അവരൊട്,

രം എന്നാമറ അവൻ ഉത്തരമാ

യിട്ട അവ തൊട, ആദിയ കൽ അ

വരെ ഉണ്ടാക്കിയ:വൻ അവരെ ആ

}

ആക്ട്, അത നല്ല. തെപ്പട്ടുവൊ, അവർ

അല്ലാതെ എല്ല വരും cൽ ഠ വചനം

പൻ.ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

ഥവ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തങ്ങളു.

ണും പെണ്ണമായി ഉണ്ടാക്കി എന്നും, ടെ അമ്മയുടെ ഗഭ ിൽ നിന്ന് അ

@ ഇത് ഹതുവായിട്ട ഒരു മനു പ്രകാരം ജനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രായ സ

ഷ്യൻ തന്റെ അപ്പനെയും അച നൃാസികളും ഉണ്ട്. മനുഷ്യരാൽ സ

ചെയ്യും വിട്ടു. ത റെൻറ ഭാഴ്ചയൊട വ്വാസികളാക പ്പെട്ടിട്ടുള്ള സമ്പ്രാസി

ക്രടെ ചെനിരിക്കും, അവ ിർവ 'കളും ഉണ്ട് : സുരാജ്യത്തെ കഠിച്ച

രും ഒരു ജഡമായ്ക്കുരു മന്ന പറ തങ്ങ@ള ൽ 6ന സവ്വാസികളാകട്ട

ഞ്ഞു എന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല

യൊ ' -

നു എന്നത്കൊണ്ട് അവർ പിനെ

ഇരുവ ില്ല, ഒരു ജഡമഒത്ര ആക

ന്നത്. ആകയാൽ ദൈവ ക്രട്ടി

ചെത്തുത മനുഷ്യൻ വെടുതിരിക്കരു

ത എന്ന വറു.

അവർ അവനൊട,

വമെ, ഉപൈ ക്ഷിപ്പാൻ മൊഗെ എ

ന്തിന കല്പിച്ചു? എന്ന പറയുന്നു.

വ്വ അവൻ അവരൊട്. നിങ്ങളു

ടെ ുദയകാം വൃത്തിന്റെ ഹെന്തു

എന്നാൽ

ഉ പ ക്ഷ ചിട്ട എഴുതികൊടൂത്ത,അ

ഒള സസ്ത്യാസികളും ഉണ്ട്. ഇത് പരി

ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ പർ ഗ്ര

|ഹിക്കട്ട എന വ_Q ുത്തു.

.ം. r അപ്പൊൾ അവൻ ചെ

 ിയ പൈതങ്ങളുടെ മെൽ തന്റെ

കകളെ വെച്ച പ്രാതിക്കൊണ്ടുന്ന

തിന്നായിട്ടു, അവർ അവന്റെ അ

ടുകൽ കൊണ്ടുവർപ്പെട്ടു. എന്നാറെ

ശിഷ്യന്മാർ അവരെ വിലക്കി.

ഥദ. എന്നാൽ 6യശു വച്ഠഞ്ഞ്,

ചെറിയ കൈപത്രങ്ങൾ എന്റെ അ

ടൂക്കര വരുവാൻ വിടുവിൻ, അവ

തെ വിരോധിക്കയുമരുത : എന്ത

വായിട്ടു മായെശ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങ

ളുടെ ഭാവ്വമാന്റെ ഉറെപക്ഷിപ്പാൻ അ

നുവാദം തന്നു ; എന്നാൽ ആദിമുത

ൽ ഇപ്രകാരം ആയ ഋ.

ൻ എന്നാൽ ആതെങ്കിലും വൈശ്യാ

ദോഷം ഹെതുവായിട്ടല്ലാതെ, ത

ന്റെ ഭാഴ്ചയെ ഉപേക്ഷിച്ച മ

കൊണ്ടെന്നാൽ സുരാജ്യം അപ്ര

, കാരമു ള വരുടെ ആകന്നു.

. @ അവൻ അവരു ിട മെൽ ത

റ കൈകളെ വെച്ച്, അവിടെ

നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുപൊകയും ചെയ്തു.

ചൗ പിനെ കണ്ടാലും, ഒരു

ത്തൻ വന്ന്, അവനൊട, നല്ല ഗു

റൊരു ിയെ വിവാഹം ചെയ്യാ} തൊ, നിതൃജിവൻ ഉണ്ടാകവാനാ

ൽ, അവൻ വൃഭിചാരം ചെയ്യൺ  ിട്ടു ഞാൻ എന്തൊരു ഗുണം ചെ

മ്)ന ഠ , ഉ, വെപ് ക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ .പ1 യ്യെണു ? എന്ന വ-l-്.



മത്തായി .മൻ ആ. ര'(E.

ചg എന്ന9റെ അവൻ അവനൊ

ട, നി എനെ നല്ലവനെന്ന എന്തി

ന ചൊല്ലുന്നു? ദൈവം ഒരുവനാ

തെ,നല്ലവൻ ഒരുത്തനുമില്ലല്ലൊ.

എന്ന് 9ലും ജിവകലെക്കു പ്രവെശി

പ്പാൻ നിനക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, ക

ല്പനകളെ പ്രമാണിക്ക എന്ന പഠ

ഞ്ഞു.

. വ്വ അവൻ അവ നൊട്, എവ്?

എന്ന പറയുന്നു. അപ്പൊൾ യെശു

പറഞ്ഞു, നീ കല ചെയ്യരുത്, ന്

വൃഭിചാരം ചെയ്യരുത്, നീ മൊഷ

ണം ചെയ്യരുത്, നീ കള്ള സാക്ഷി

വ_Qയരുത്,

ഥൻ നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മ

യെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നും, നീ

നിന്റെ അയല്പാർന്നെ നിന്നെ

പ്പൊലെ തന്നെ സ്റ്റെഫിക്കണം എ

നും ഉള്ള വ്.

വം ആ യൊവ്വനമുള്ളവൻ അവ

'ഖ നാട, ഇവ ഒക്കെയും ഞാൻ എ

ന്റെ ബാലം മുതൽ പ്രമാണിച്ചിട്ട

ണ്ട : ഇനി ഇനിക്ക് എന്തൊരു കുറ

വുണ്ട്? എന്ന പറഞ്ഞു.

വച യെശു അവനൊട പുണ്ണനാ

കുവാൻ നിനക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ,

ന ചെന്ന, നിനക്കുള്ള പുകളെ

വിറ്റ, e ിദ്ര് കൊടുക്ക, എന്നാൽ

നിനക്കു സ്റ്റത്തിൽ നിഫെക്ഷപമു

ണ്ടാകം : പിനെ നി വന്ന, എന്നെ

പിന്തുടന്നുകൊൾക എന്ന പറഞ്ഞു.

വ.വ. എന്നാറെ ആ യൊവ്വനമുള്ള

'വൻ ം ും വചനം കെട്ടപ്പൊൾ,

അവ ർ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട വൊയ്പള്ള

ഞ്ഞു : എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്ന

വള്ളമെർ സമ്പരത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ.ബ. അപ്പൊൾ യെശു ത പെൻറ ശി

ഷ്ടന്മാരൊട്, ഒരു ധനവാൻ സപ

♔രാജ്യത്തിലെക്കു കടക്കുന്ന ത പ്രയാ

സം എന്ന ഞാൻ സത്യമായിട്ട നി

ങ്ങളൊട പറയുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലെക്കു ക

ടക്കുന്നതിനെക്കാഠ് ഒ്. ഒട്ടകം ഒരു

നുചിയുടെ കഴയിൽ കൂടി കടന്ന

പൊകനത ഏറ്റും എളുപ്പമാക

ന്നു. എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട പ്

റയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ@ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇത

കെട്ട റെ, ഏറ്റവും ഭൂമിച്ചു. അപ്ര

കാരമായാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ക

ഴിയുന്നവൻ ആന ? എന്ന പറഞ്ഞു.

വ നൂ എന്നാറെ യെശു അവരെ

നൊക്കി അവതൊട, മനുഷ്യർാൽ

ഇത് കഴിയാത്ത കാഴ്വം തന്നെ ; എ

നാൽ ന്റെ ദ്രവത്താൽ സകല കാഴ്ച

വും കഴിയുന്നതാകുന്നു എന്ന പഠ

ഞ്ഞു.

വ5 അപ്പൊൾ പഖ്ത്രാസ ഉത്തർ

മായിട്ട അവനൊട, കണ്ടാലും, ഞ

ങ്ങൾ സകലവും ഉപെക്ഷിച്ച്, നി

നെ പിന്തുടിരിക്കുന്നു; അത്കൊ

ങു ഞങ്ങൾക് എന്ത് ഉണ്ടാകം ? എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

വു ചെയശു അവതൊട പഠഞ്ഞും

പുതിയ ജനനത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ

പു ത്രൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ

സിംഹാസനത്തിൽ ഇർിക്കുമെമ്പാൾ,

എഒന്ന പ് തുടിട്ടുള്ള നിങ്ങളും ക്ര

ടി ഇസ്രാഎലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗൊ

ത്രങ്ങളെ നൃായം വിസ്തരിച്ചുകൊ

ണ്ട്, പന്ത്രണ്ട സിംഹാസനങ്ങളിൽ

ഇർിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്തൃമായിട്ട

നിങ്ങ ളൊട പറയുന്നു.

വൻ അത്രയുമല്ല എന്റെ 'നാമം

നിമിത്തമായിട്ട വീടുകളെ എങ്കി

ലും, സ്ഫൊദരന്മാർ എങ്കിലും, സ

ഹൈാദ ിമാരെ എങ്കിലും, അപ്പന്റെ

എങ്കിലും, അമ്മയെ എങ്കിലും, ഭാഴ്ച

യെ എങ്കിലും, മക്കളെ എങ്കിലും, നി

ലങ്ങളെ എങ്കിലും ഉപെക്ഷിച്ചവൻ

എല്ലാം നൂറ്റിരട്ടി പ്രാപിക്കും, നിത്യ

ജീവനെയും അവകാശമായനുഭവി

വര. പിന്നെയും, ഒരു ധനവാൻ
ക്കും .



ര്ന്നു മത്തായി വ.ം അനു.

ന.ം ; എങ്കിലും മുമ്പുള്ളവർാകുന്ന

പലർ പ് ു വർായും, പിലുള്ള

വർ മുമ്പുള്ളവ അായും ഇിക്കും.

തൊട്. നിങ്ങളും മുന്തിരിങ്ങാത്തൊ

ട്ടത്തിലെ പാകവിൻ; ന്യായമു

് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക (ക്രലി) കി

ട്ടുമെന്ന പറയുന്നു.

റൂ --N വ്വ പിന്നെ വെക്നെ സമായപ്പൊ

. മുന്തിരിങ്ങാതൊട്ടിലെ വെല ക, മുതിർിങ്ങാത്തൊട്ട -ിന്റെ യ

കാരുടെ സാഗത-- താണ്ടി ജാനൻ തന്റെ കലവാൻ
രികെ നമെന്ന ക്രിസ്തു ത നെൻഠ ശി നൊട്, നീ വെലക്കാരെ വിളിച്ച

ഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിമ്പുള്ളവർ മുതൽ തുടങ്ങി മുമ്പു്

വതന്തകൊണ്ട നാൽ സുരാജ്യം വർ വ തെയും അവ ക്രഷി കൊടു

വിട്ടെജമാനനായ ഒരു മനുഷ, ക്ക എന്ന പറഞ്ഞു.

നെ?ട സദൃശമാകുന്നു, അവൻ ത (ൽ അപ്രകാരം പതിനൊന്നാം മ

ടെൻറ മുന്തിർിങ്ങാതൊട്ടത്തിലെക്ക ണി നെർത്ത [ക്രലിക്ക്] വിളിക്കപ്പെ

വെലക്കാരെ ക്രലിക വിളിപ്പാൻ അ ട്ടവർ വന്നപ്പൊൾ, അവർ ആുക്ക

വ_വ അഡ്രായം.

ത് കാല ഞ പുറപ്പെട്ടു.

വ എന്നാറെ അവൻ വെ ലക്കാ

ചെർ9ട നാളൊന്നിന് ഒരൊ പണം

വിതം പറഞ്ഞ നിശ്ചയിച്ചിട്ട്, അ

വ തെ. തന്റെ മുന്ത ിങ്ങാത്തൊട്ട

ത്തിലെക്ക് അയച്ചു.

മ്പ പ് നെ അവൻ മൂന്നാം മണി

ഖനത തത പുറപ്പെട്ട, ചന്ത സ്ഥല

ത്ത മിനകെട്ട ന ുന്ന വെറെ ചി

ലതെ കണ്ടു,

ര് നിങ്ങളും മുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടു

ത്ത് ലെക്കു പൊകവിൻ; നൂായമുള്ള

പ്രകാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു (ക്രലി)

തരും എന്നും അവ കെർാട പറഞ്ഞു.

എന്നാറെ അവർ പൊയി.

@ ആറാമത്തെയും ഒമ്പതാമത്തെ

യും മൺിനെ അത്ത അവൻ പിന്നെ

യും പുറപ്പെട്ട, അപ്രകാരം തന്നെ

ചെയ്യ.

നു പിനെ പതിനൊന്നാം മണ്

|

ഒ തൊ പണം വാങ്ങി.

ഫം എന്നാൽ മുമ്പുള്ള വ& വന്ന

ചെപ്പാൾ, തങ്ങൾക്ക് അധികം {ക്രി]

കിട്ടുമെന്ന നിരൂപിച്ചു. അവരും

അപ്രകാരം തന്നെ ആൾക്ക് ഒ. തൊ

പണം വാങ്ങി.

ഫ. അത് വാങ്ങിയപ്പൊൾ, അവ

് വീട്ടെ.ജമാനന്റെ നെന്റെ പിറു

പിറുത്ത്,

കവ. cരം പിമ്പുള്ളവർ ഒരു മണി

നെർം മാത്രം വെല ചെയ്യ, നി ഇ

വ6 0 വ_കലബ ഭാരവും ഉഷ്ണ്യവും

സഹിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങ ളെ 0ട സമ്മാ

കിയല്ലൊ എന്ന പറഞ്ഞു.

.ഥമ്പ എന്നാറെ അവൻ ഉത്തർ മാ

യിട്ട അവർിൽ ഒരു ഔ നൊട്, തൊ

ഫിതാ, ഞാൻ നിനക്കു അനൂായം

ചെയ്യുന്ന ഋ: നീ എന്നൊട ഒരു പ്

നെ.ം ക്രലിക്ക സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലയൊ?

കര. നിനക്കുള്ളത നീ വാങ്ങിക്കൊ

നെർത്ത അവൻ പുറപ്പെട്ട ചെന്ന,

മിന് 3്ടു നില്ല. ന മറ്റു ചിലതെ

കണ്ടു, അവ തൊട, നിങ്ങൾ പകൽ

ണ്ട പൊഴൊക: ഞാൻ നിനക്ക

തന്നതപൊലെ തന്നെ •രം പിമ്പു

 ു വന്നു.ം കൊടുപ്പാൻ ഇനിക്കു മന

മുഴുവനും ഇവിടെ എന്തിന മിന |ുണ്ട്.

ക്കെട്ടു നില്ക്കുന്നു : എന്ന പറഞ്ഞു. ഫ@ ഇനിക്കുള്ള വയെ കൊണ്ട് ഞാ

5) ആരും ഞങ്ങ പെള്ള ക്രലിക്ക വിളി ് ഇച്ഛിക്കുന പ്രകാരം ചെയ്യാൻ

ക്കാസ്റ്റുകൊണ്ട് എന്ന അവർ അവ ഇനിക്ക വൃായമില്ലാ? ഞാൻ ന

നൊട പറയുന്നു. അവൻ അവ |്വനാക്കൊണ്ടു, നിന്റെ ക
്

ബ



- മതത9യി വo ആ. ര'ത്ര

ാഷമുള്ളതാക നു വൊ? എന്ന പ

ഠഞ്ഞു.

ച് ഇപ്രകാരം പിമ്പുള്ളവർ മു

ബുള്ള വൻായും. മുമ്പുള്ളവർ പിമ്പുട

വർ9യും ഇ(ിക : എന്ത് കാണു

നാൽ വിളിക്കപ്പെവർ പലർാക നു,

6തി ടെത്തടുക്കപ്പെട്ടവ ഡൊ ചുരുക്ക

മാക നു.

.9 F പിന്നെ യെ ശു യെറുശലെ

മിലെക്കു പുറപ്പെട്ട പൊകവൊൾ,

വഴിയിൽ അവ പന്ത്രണ്ടു ശിഷ്ട

ന്മാരെ വറട്ട ക്രട്ട കൊണ്ട്, അവ

തൊട്,

ചപ്ര ബാലും നാം യെറുശിലെ

മിലെക്കു പൊക്നു. അവിടെ മനു

ുവെൻഠ പുത്രൻ പ്രധാനാചാഴ്വാ

കും ഉപാകൃായാകം എല്പിക്കപ്പെ

ടും, അവർ അവനെ മരണ ശി

ചെലക്ക വിധിച്ചു,

ചൻ അവനെ പരിഹസിപ്പാനും,

വാറു കൊണ്ട് അടിപ്പാനും, കർിശി

ൽ തറെപ്പാനും പുറജാ ിക്ക എ

ലിക്കും . പിന്നെ അവൻ മൂന്നാം ദി

വസത്തിൽ ഉയിതൊല്ലം എ

ന്ന പഠ ഞഞ്ഞു.

വം ് അപ്പൊൾ സബദിയുടെ

പുത്രന്മാരുടെ അമ്മ അവളുടെ പു

ത്രന്മാതൊട ക്രട് അട്ടക്കര് വന്ന അ

വനെ വന്ദിച്ചു, അവനിൽനിന്ന ഒ

രു കാഴ്ചം യാചിച്ചു.

വ. എന്നാറെ അവൻ. നിനക്ക

എന്ത ചെണം ? എന്ന അവ വെള്ളാട വ

റഞ്ഞു. അവൾ, എന്റെ റ cൻം (ബ് പു

ത്രന്മാർ ന്റെൻറ രാജ്യത്തിൽ ഒരു

ത്തൻ നിന്റെ വല ആ ഭൂാഗരതും, ഒ

രുത്തൻ നിന്റെ റ ഇടതു ഭാഗത്തും

ഇിപ്പാനായിട്ട അരുളിചെയ്യും

ുന്? അവ6 നാട വച്ഠ ുന്നു

വ വ. -എന്ന് 96 റ യെശു ഉത്തർ മാ

യിട്ട, നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് ഇന്ന

്തന നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ

ൽനിന്ന കടിപ്പാനും, ഞാൻ ബപൂി

സ്മപ്പെടുന്ന ബ പിസ്തു കൊണ്ട് ബ

പു സുഖപ്പടുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ക

ഴിയുമൊ എന്ന പറഞ്ഞു. കഴിയും

എന്ന അവർ അവ നാട പറയു

സം -

വമ്പ പിന്നെ അവൻ അവതൊട്,

നിങ്ങ (X എന്റെ റ പാന പത്രത്തിൽ

നിന്ന കടി. യും, ഞാൻ ബപിസ്തു

പ്പെടുന്ന ബഫ് സ്മ കൊണ്ട് നിങ്ങ

ളും ബിപിയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും നി

ശ്ചയം : എന്നാലും എന്റെ റ പലരുതു

ഭാഗത്തും എന്റെ ഇ ആ ഭാഗ്ദരും

|ഇിക്കുന്നതിന്, അത് എന്റെ റ പി

താവിനാൽ ആ4, ഒരുക്ക പ്പെടുന്നു

വൊ, അവ അല്ലാതെ തത വാൻ ഇ

നിക്കു് തല്ല എന്നു പറഞ്ഞു. -

വര. മറ്റ് വ് ആഖപർ (അത്ബ

ട്ട9റെ, ആ രണ്ട് സഹൊദരന്മാരു

ടെ നരെ നിർസപ്പെട്ടു. ്

വ@ എന്നാറെ യെ ശു അവരെഅ

്കൽ വിളിച്ചിട്ടു, അവ തൊട്, ജാ

തികളുടെ പ്രഭുക്കൾ അവരുടെ മ

ൽ കത്വൃം ചെയ്യുന്നു എന്നും, മഹ

ആകൾ അവരുടെ മെര് അധികാ

രം ചെയ്യുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറി

യൂനു.

വന്നു എങ്കിലും ഇപ്രകാരം നിങ്ങ

ളുടെ ഇട യ്തിൽ വെണ്ട : നിങ്ങളിൽ

ആ കിലും വലിയവ ൻ ആകവാ

ഇ9ിച്ചാൽ, അവൻ നിങ്ങളുടെ

ശുശ്രൂഷക്കാരനാകട്ടെ;

വ നിങ്ങളിൽ ആ  ിലും പ്രമാ

ണ് ആകവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ, അ ന്റ

നിങ്ങളുടെ വെല. (Uൻ ആകട്ട :

വവ്വ അപ്രകാരം മൻ ു റ വ-്

ത്രൻ ശ്രീ ഷാചിച്ചു. കാവ്

നായ ട്ട വ്നില്ല, ♔ ു. ♔ചെ♔ാ

നായ ദൂം, പലകം 6,വണ്ടി ര ന്റെ റ

ജിവനെ വീണ്ടെടുപ്പായി കൊടു

പ്പാ 9യിട്ടും അത്ര (ചന്ത എന്ന

കടിപ്പാനിയ്ക്കുന്ന പാനപാത്രത്തി പന ബ്ലൂം



ര്വ്വ മതതായി വച അ.

പൻ പിനെ അവർ യെറി

6ഹായൽറ്റിന പുറപ്പെടുവൊൾ,

വള തെ. പുരുഷാർ.ം അവന്റെ പി

ബാബല ബചു. ബ.

ബം അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും വഴിയ

rികെ ഇിക്കുന്ന രണ്ടു കരുടt ചെയ

ശു കടന്നു പൊകുന്നു എന്ന കെട്ടാ

റെ, അവർ ദാവീദിന്റെ പുത്രനാ

യ കത്ത് വെ, ഞങ്ങളൊട കരുനെ

ഉണ്ടാകാമെന്ന നിലവിളിച്ച പ

റ ു.

്.ം അവർ മിണ്ടാതെ ഇരിപ്പാ

നായിട്ട പുരുഷാരം അവരെ വില

കി; എന്നാലൊ അവ&ാവീദിന്റെ

പുത്രനായ കതാവെ, ഞങ്ങളൊട

കരുണ ഉണ്ടാകെണം എന്ന അധി

കം നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

ാ.വ. അപ്പൊൾ യെശു നിന്ന, അ

വരെ വിളിച്ചു,ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എ

rത ചെയ്യെണമെന്ന നിങ്ങൾക്ക് മ

നസ്സായിരിക്കുന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു.

ന സ്ഥ അവർ അവനൊട, കത്താ

വെ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്ക

പ്പെടെ ഞനം എന്ന പാഞ്ഞു.

മ്പര അപ്പൊൾ യെശു മനസ്സലി

യപ്പെട്ടു, അവരുടെ കണ്ണുകളെ തൊ

ട്ടു: ഉടനെ അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക

കാഴ്ച 6ന്ദ.യ , അവ1് അവ 'ഠ

പിന്നാലെ പൊകയും ചെയ്യ.
-

വ ആ&ായം.

് ക്രിസ്റ്റ യെറുശലെമ ലക്ക ഒരു

കട്ട ത മലെ എറ ചെപ്പാക നത്.

.വ. അവൻ കൊള്ളുന്നവ6 ആയും

വില്ല. നവ് ആയും ഖെദ്വാലയ

ത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത്.

ബ ിക്കുന്ന അവർ യെടുശലമിലെക്ക

സമീപിച്ചു, ഒലിവ മലയുടെ അരി

കെ ചേതപാഗയിലെക്ക് എത്തി

ചൌഠ് യെശു ുണ്ട ശിഷ്,ാതെQ) 6 - - . - ♔ - ു U

്യ)ച്ച്,

ഇർിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിലെക്ക് പൊക്ക

വിൻ, അവിടെ നിങ്ങൾ ഉട ന

കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കഴുതയെ

യും, അത് നാട ക്രടെ ഒരു ആ

ൺകുട്ടിയെയും കാണും : [അവയെ]

അഴിച്ചു, ഇനിക്ക കെ ബട്ടുവരുവിൻ.

മ്പ യതൊരുതൻ നിങ്ങളെ9ട വ

ഋതും പറഞ്ഞാൽ, കതാവിന് അവ

യെ കൊണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന പ

റവ ർ , ഉട് ന അവൻ അവയെ

അയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു.

ര. കണ്ടാലും നിന്റെ രാജാവ

സൌമൃനായും, കഴുത മെലു കഴുത

യുടെ ആൺകുട്ടി മെല്ലാ ഇർിക്കുന്നവ

നായും നിന്റെ റ അടുക്കൽ വരുന്നു.

എന്ന നിങ്ങഠം സ്പെയാന്റെ പുത്രി

യൊട്ട പറപ്പിൻ,എന

@ ഘദ ു് യാൽ ചൊല്ലപ്പെട്ടത

നിവൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന് ഇത് ഒ

ക്കെയും ഉണ്ടായി.

ഔ അപ്പൊൾ ശിഷ്യന്മാർ പൊയി,

യെ ു തങ്ങളൊട കല്പിച്ചുപ്രകാരം

ചെയ്തു,

5, കഴുതയെയും കഴുത കുട്ടിയെ

യും കൊണ്ടുവന്നു ; പിനെ അവർ

തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ അവയുടെ

മരു ഇട്ട്, [അവനെ) അവയുടെ

മെൽ ഇരുത്തി.

വ്വ അപ്പൊൾ എത്രയും വളരെ പു

രുഷാരം തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ വ

ഴിയിൽ വിരിച്ചു: ; മറ്റു ചിലർ വ്വകല

ങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊമ്പുകളെ വെട്ടി,

വഴിയ ൽ വിതറി.

ൻ അത്രയുമല്ല മൂലൈവ വൊകയു സ

പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. പുരുഷാർ

ങ്ങൾ, ദാവ്2 ന്റെ പുത്രന ഒശാ

ന: കത്താവ് റെൻ റ നാമത്തിൽ വരു

നവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ആ

കനു; അതൃന്നതങ്ങളിൽ ഒശാന

എന്ന അട്ടഹാസിച്ച പറഞ്ഞു.

.ം പ നെ അവൻ യെറുശലമിലെ

്. അവ തൊട്, നിങ്ങളുടെ നിർ ക്കു എത്തിയപ്പൊൾ, നഗ് (O ഠ എല്ലാ ലേ



മത്തായി വ്ഥ ആ. അ'സർ

കല്പങ്ങി, ഇവൻ ആർ ആകുന്നു എ

ന വല്പറഞ്ഞു.

.ം.ം ഇവൻ ഗലിലെയായിലെ ന

സറെത്തിൽനിന്നുള്ള ദിഘദൾിയായ

യെശു ആകുന്നു എന്ന പുരു മാസം

പറഞ്ഞു.

.ംവ പിനെ യെശു ദൈവാലയ

ത്തിലെക്കു ചെന്ന ദൈവാലയത്തി

ൽ വ ല്ലങ്കനവരെയും കൊള്ളുന്നവ

തെയും എല്ലാം പുറത്താക്കി, പൊൻ

വാണിഭക്കാരുടെ മെശപ്പലകകളെ

യും, പ്രാവുകളെ വില്പങ്കുന്നവരുടെ

പിഠങ്ങളെയും മറിച്ച കളഞ്ഞ,

ചമ്പ എന്റെ ഭവനം പ്രാത്ഥനയു

ടെ ഭവനം എന്ന ചൊല്ലപ്പെടും എ

ബ എഴുതിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ നി

ങ്ങൾ അത കള്ള മാരുടെ ഗുഹയാ

കി രീതൃ എന്ന അവരൊട പറഞ്ഞു.

ഛ. വിശൈഷിച്ച കരുടരും മുടന്ത

രും ദൈവാലയത്തിൽ അവസെൻറ

അടുക്കൽ വന്നു ; അവൻ അവരെ

സപ്രസ്ഥമാക്കി.

ഠ@ എന്നാൽ അവൻ ചെയു, അ

ത്ഭുതങ്ങളെയും, ദാവീദിന്റെ പുത്ര

ന ഒശാന എന്ന ചെമെലവാലയത്തിൽ

വിളിച്ചുപറയുന്ന വെചതങ്ങളെയും

പ്രധാനാചാഴ്വാരും ഉപാദ്ധ്യായ

ന്മാരും കണ്ടാറെ, അവർ നിരസ

പ്പെട്ട,

.ം് ഇവർ പറയുന്നത നീ കെd്

ക്കുന്നു ഖവാ? എനും അവനൊടുവ

റഞ്ഞു. അപ്പൊൾ യെശു അവരൊ

ട, ഉവ്വ, ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കു

ന്നവരുടെയും വായിൽനിന്ന് നീ

സ്ത്രിയെ പൂണ്ണമാകി എന്ന നിങ്ങൾ

ഒരുനാളും വായിച്ചിട്ടില്ലയൊ? എ

ന പറഞ്ഞു.

ച9 പിന്നെ അവൻ അവരെ

വിട്ട, പട്ടണത്തിൽനിന്ന ബെതാ

നിയായിലെക്കു പുറപ്പെട്ടുപൊയി;

അവിടെ അാത്രി പാതു.

ട്ടണത്തിലെക്ക തിരിച്ചുവരുനൊകു

വിശന്നു. .

ഠൻ അവൻ വഴിയരികത്ത ഒരു

അത്തി വൃക്ഷം കണ്ടാറെ, അതി

ന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, അരിൽ ഇ

ലകളല്ലാതെ പിന്നെ ഒന്നും കണ്ടുതു

മില്ല: അപ്പൊൾ അവൻ അതിനൊ

ട, ഇനിമെൽ എന്നെ ക്കും നിങ്കൽ

ഫലം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന പറഞ്ഞു.

ഉടനെ ആ അത്തി വൃക്ഷം ഉണ്ടാ

ങ്ങിപൊയി.

വ.ം ശിഷ്യന്മാർ ഇത് കണ്ടാറെ, അ

ത്തി വൃക്ഷം എത്രയും വൈഗത്തിൽ

ഉണങ്ങിപ്പെയ്തി എന്ന പറഞ്ഞ,ആ

ശ്ചയ്ക്കപ്പെട്ടു.

വ. പിനെ യെശു ഉത്തരമായിട്ട

അവതൊട, നിങ്ങൾ ിശാസമുള്ള

വരായി സംശയിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ,

, അത്തി വൃക്ഷത്തിന ചെയ്യപ്പെട്ടത

നിങ്ങൾ ചെയ്യുമാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ

ംരം മലയൊടും നീ നീങ്ങി, സമുദ്ര

ത്തിലെക്കു തള്ളപ്പെടുക എന്ന പറ

ഞ്ഞാൽ,അപ്രകാരമാകുമെന്ന് ഞാൻ

സ്തൃമായിട്ടനിങ്ങളെ9ട പായുന്നു.

വ.വ. അത്രയുമല്ല പ്രാത്ഥനയിൽ

നിങ്ങൾ എത കാഴ്വങ്ങളെ വിശ്വ

സിച്ചുകൊണ്ട് ചൊദിച്ചാലും, അവ

ഒക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന

വചറഞ്ഞു. -

വന. പിന്നെ അവൻ ദൈവാ

ലയത്തിലെക്കു വന്ന, പഠിപ്പിക്കുമ്പൊ

|്. പ്രധാനാചാഴ്വാരും ജനത്തി

I ന്റെ മൂപ്പന്മാരും അവന്റെ അടു

കൽ വന്ന, നീ എന്ത അധികാരം

, കൊണ്ടു ഠ ര, കായ്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു ?

എന്നും, ആർ നിനക്കു ഠരം അധികാ

രം തനു? എന്നും പറഞ്ഞു.

വര. യെശു ഉത്തരമായിട്ട അവ

തൊട, ഞ-നു നിങ്ങളൊട ഒരു കാ

യ്യം ചൊദിക്കും ; ആയത നംങ്ങൾ

|എന്റെ ന്നാട് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എന്ത

അധികാരം കൊണ്ട oരം കായ്യങ്ങ

F

ഫവൃ പിനെ രാവിലെ അവൻ പ



(Bo മതതായി പു4 അ.

ളെ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഞാനും നിങ്ങ|സെർറ) അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തു?

6 2.9ട വ-lവയും - എന്ന പറഞ്ഞു. മൂത്തവൻ, എന്ന അ

വ@ യൊഹന്നാന്റെ ബഹിസ്ത എ 'വർ അവനൊട പറയുന്നു. യെശു

വിടെനിന്ന് ഉണ്ടായി? സ്റ്റത്തിൽ അവരൊട

നിന്നൊ, മനുഷ്യരിൽനിന്നൊ? എ

ന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ അവർ ത

ങ്ങളിൽ ആലൈാചിച്ചു, അത സപറ്റ

ത്തിൽനിന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന നാം

പറഞ്ഞാൽ, അപൻ, എന്നാൽ നി

ങ്ങൾ എന്തകൊണ്ട് അപ്നെ വിശപ

സിക്കാഞ്ഞു? എന്ന നമൊട പറയും.

പ് അത് മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ഉ

ണ്ടായി എന്ന നാം പറഞ്ഞാൽ, നാം

ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നു; എന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവരും ചെയാവുന്നാ

നെ ഒരു ദിഘദഗ്ദി എന്ന പ്രമാണി

ക്കുന്നു എന്ന വറഞ്ഞു.

വ5 പിനെ അവർ യെശുവിനൊ

ട ഉത്തരമായിട്ട, ഞങ്ങൾ അറിയു

നില്ല, എന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ

അവനും അവരൊട, ഞാൻ എന്ത

അധികാരം കൊണ്ട oരം കാഴ്വങ്ങ

ളെ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഞാനും നിങ്ങ

ളൊട പറയുന്നില്ല.

വവ്വ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത

തൊന്നുന്നു? ഒരു മനുഷ്യന രണ്ടു പു

ത്രന്മാർ ഉണ്ടായി; അവൻ മൂത്തവ

ന്റെ അടുകൽ വന്ന, മകനെ, നി

ഇന്ന് എന്റെ മുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ട

ത്തിൽ പൊയി, വെലചെയ്തു. എന്ന

പറഞ്ഞു.

വൻ അവൻ, ഇനിക്കു മനസ്സില്ല എ

ന ഉത്തരമായിട്ട പറഞ്ഞു; എന്നാൽ

പിന്നത്തെ തിരർ അവൻ അനുതാവു

പ്പെട്ട, പൊയി.

മ്പം പിന്നെ അവൻ രണ്ടാമത്തവ

റൻറ അടുകൽവന്ന,അപ്രകാരം ത

നെ പറഞ്ഞു. എന്നാറെ അവൻ, ക

താവെ, ഞാൻ പൊകുന്നു എന്ന ഉ

ത്ത അമായിട്ട പറഞ്ഞു; എങ്കിലും പൊ

യില്ല.

വറഞ്ഞു, ഫൂങ്കക്കാരും

വെശ്ശാസ്ത്രീകളും നിങ്ങൾക്കു മുമ്പെ

ദൈവത്തിന്റെ
ാജ്യത്തിലെ ക

പൊകുന്നു എന്ന ഞാൻ സതൃമായി

ട്ട നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു.

മ്പവ എന്തകൊണ്ടെനാൽ യൊഹ

ന്നാൻ നിതിയുടെ വഴിയിൽ നി

ങ്ങളുടെ അടുകൽ വന്നു. എങ്കിലും

നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല.

എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വെശ്ശാസ്ത്രിക

ളും അവനെ വിശ്വസിച്ചു. ബ

നിങ്ങഠം കണ്ടിട്ടും, പിന്നത്തെത് രl.

അവനെ വിശ്വസിക്കെണ്ടുന്നതിനാ

യിട്ട, അനുതാപപ്പെട്ടതുമില്ല

ന ബ f മറ്റൊരു ഉപമ കെട്ട

കൊഠ്വിൻ: വിട്ടെജമാനനായൊ

രു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അ

വൻ ഒരു മുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടമുണ്ടാ

കി, അതിനു ചുറ്റും ഒരു വെലി കെ

ട്ടി, അതിൽ ഒരു ചക്കും കഴിച്ചിട്ടു,

ഒരു ഗൊപുരവും പണിതു, പിന്നെ

അത തൊട്ടകാ4 എല്ലിച്ച്, ഒരു ദൂര

ദൈശത്തിലെക്കു പൊയി.

| ബര് ഫല കാലം സമീപിച്ചപ്പൊ

(്, അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ വാങ്ങു

വാനായിട്ട, അവൻ തന്റെ ഭൂരൂ

ാതെ ആ തൊട്ടുകാരുടെ അടുക്കൽ

പറഞ്ഞയച്ചു.

വ Ⓔ എന്നാറെ തൊട്ടക്കാർ അവ

ന്റെ ഭൂതൃന്മാരെ പിടിച്ചു, ഒരുത്ത

നെ അടിച്ചു, ഒരുത്തനെ കൊന്നു,

മറെറാരുത്തനെ കല്ലു കൊണ്ട എറി

്ങു.
മ്പസ്ത്ര പിന്നെയും അവൻ മുമ്പില

് അധികം മറെറ്റ ഭൂ

തൃന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. അവർ അവ

തൊട്ടും അപ്രകാരംബ ചെയ്യു.

മ്പ ഒടുക്കത്ത അവൻ, അവ: എ

:്

:

ന്മ,ച ഇവർിരുവർിൽ എവൻ ്ത ഒൻറ പുത്രനെ ശങ്കിക്കുമെന്നു പറ
i
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ഞ്ഞ, തന്റെ പുത്രനെ അവരുടെ

അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു.

മ്പവൃ എന്നാറെ തൊട്ടകാർ പുത്ര

റഞ്ഞു എന്ന അറിഞ്ഞു.

രുന്നു എങ്കിലും അവർഅവനെ പിടി

പ്പാനായിട്ട അനെപ്ഷിക്കുമ്പൊൾ,

നെ കണ്ടപ്പൊൾ, ഇവൻ അവകാ| അവർ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു. എന്ത

ശി ആകനു വരുവിൻ, നാം ഇവ കൊണ്ടെന്നാൽഅവർഅവനെ ഒരു

നെ കൊന്ന, ഇവന്റെ അവകാ) ദിഘദഗ്ദിയെപ്പൊലെ പ്രമാണിച്ചു.

ശം അടക്കിക്കൊളെളണമെന്ന തമ്മി -

ൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.

മ്പൻ പിന്നെ അവർ അവനെ

പിടിച്ചു, അവനെ മുന്തിരിങ്ങാത്തൊ

ട്ടത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി, കൊന്നു

കളഞ്ഞു.

രം അത്കൊണ്ട് മുന്തിങ്ങാത്തൊട്ട| പിന്നെ യെശു ഉത്തരമായിട്ട പി

ത്തിന്റെ യജമാനൻ വരുമ്പൊൾ, നെയും അവരൊട ഉപമകളായി

അവൻ ആ തൊട്ടക്കാതൊട എന്ത സംസാരിച്ച, വചറഞ്ഞു,

ചെയ്യും ? വ, സുരാജ്യം തന്റെ പുത്രന

രം അവർ അവനൊട്, അവൻ കല്ല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജാ

ആ ദുഷ്ടന്മാരെ ദൊഷമായി നശി വിനൈനാട സദൃശമാകുന്നു; -

പ്പിച്ചു. തല്ക്കാലങ്ങളിൽ തനിക്ക ഫ ബ കല്പാണത്തിന് വിളിക്കപ്പെട്ട

ലങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന മറ്റെറ തൊട്ടു വചെdാട വരുവാൻ പറവാനായിട്ട

കാക്സ് മുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടം എലിക്കും അവൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരെ പ

എന്ന വചറഞ്ഞു. |റഞ്ഞയച്ചു. എന്നാറെ വരുവാൻ അ

ര്വ് ചെയശു അവതൊട പറഞ്ഞു, വ്, മനസ്സില്ല.

വിട്ടുപണിക്കാർ കൊള്ളരുതെന്ന ത ര. പിന്നെയും അവൻ മറെറ ശു

ള്ളിയ കല്ല കൊൺിന തലക്കല്ലായി ശ്രഷ്കാരെ അയച്ച, നിങ്ങൾ വി

തിനിരിക്കുന്നു. ഇത് കതാവിനാൽ ളിക്കപ്പെട്ടവരൊട്, കണ്ടാലും, ഞാ

ഉണ്ടായത്, അത് നമ്മുടെ കണ്ണുക ൻ എന്റെ വിരുന്ന ഒരുക്കിയിരിക്കു

ളിൽ ആശ്ചഴ്സുമായിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു, നു . എന്റെ കാളകളു.ം തടിച്ച ജന്തു

വ_വ് (S്രസ ().Q)ം.

ഫ അാജ പുത്രന്റെ"വിവാഹം ചെ

കല്ല്യാണ വസ്ത്രം.-ഫ@ ഇറവരി

കൊടുക്കുന്ന സംഗതി._ഉയിപ്പി

ന്റെ സംഗതി.

എന്ന വെലവാകൃങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ

ഒരുനാളും വായിച്ചിട്ടില്ലയൊ?

രമ്പ, ആയതകൊണ്ട് ദൈവത്തി

ന്റെ രാജ്യം നിങ്ങളിൽനിന്ന നി

കപ്പെട്ടു, അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത

രുന്ന ഒരു ജാതിക്ക കൊടുക്കപ്പെടും

എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ,ാട പറയുന്നു.

രരം വിശെഷിച്ച oരം കല്പ് വെമൽ

വീഴുന്നവൻ നുറുങ്ങപ്പെടും. എന്നാ

ൽ അത് ആരുടെ മെൽ വീണാൽ,

അര) അവനെ പൊടിയാക്കും.

ര@ പ്രധാനാചാഴ്വാരും പറിശ

ന്മാരും അവന്റെ ഉപമകളെ കെ

ാറെ, അവൻ തങ്ങളെ കുറിച്ച പ

കളും കൊല്ലപ്പെട്ടു; സകലവും ഒരു

ങ്ങിയിരിക്കുന്നു; കല്പ്യാണത്തിനു വരു

വിൻ എന്ന പറവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

@ എന്നാറെ അവർ അജാഗ്രത

പ്പെട്ടു, ഒരു ഞൻ തന്റെ നിലത്തി

ന്നും, മറെറാരുത്തൻ തന്റെ വൃാ

പാരത്തിനും പൊയ്ക്കുളഞ്ഞു.

നു ശെഷമുള്ളവർ അവന്റെ ശു

ശ്രഷ്കാതെ പിടിച്ചു, അവമാന

പ്പെടുത്തി, കൊല്ലുകയും ചെയ്തു.

തൃ പിന്നെ രാജാവ ആയത കെട്ട

പ്പൊൾ, അവൻ കൊപപ്പെട്ടു. അ

വൻ തന്റെ സൈനകളെ അയച്ചു,

|ആ കലപാതകനെ നശിപ്പിച്ചു, അ
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G)വ മത്തായി വവ. അ.

വരുടെ പട്ടണും ചുട്ടുകളഞ്ഞു. ടി അവന്റെ അടുകൽ അയച്ചം

വ്വ അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ ശു ഗുഡൊ, നീ സ്തൃമുള്ളവനാകുന്നു എ

ഷകാതൊട, കല്പാണും ഒരുങ്ങി നും, ദൈവത്തിന്റെ വഴി സമ്ര

യിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിളിക്കപ്പെട്ട ത്തൊടെ ഉപദെശിക്കുന്നു എന്നും,

വർ യൊതൃമാരായിരുന്നില്ല. നീ മനുഷ്യരുടെ മുഖത്തെ നൊക്കു

ൻ അത്കൊണ്ട നിങ്ങൾ പെരു നില്ലായ്മ,കൊണ്ടു ആക്കും വെണ്ടി

വഴ'കളിലെക്കു പൊയി, നിങ്ങൾ നിനക്കു വിചാരമില്ല എന്നും ഞങ്ങൾ

കാണുന്നവരെ ഒക്കെയും കല്യാണ അറിയുന്നു.

ത്തിന വിളിപ്പിൻ എന്ന പറഞ്ഞു. | . അത്കൊണ്ട് നിനക എങ്ങി

കം ആ ശുശ്രൂഷക്കാർ പെരുവഴി, നെ തൊന്നുന്നു : കൈസറിന വ

കളിലെക്കു പുറപ്പെട്ടു, അവർ ക , രിപ്പണം കൊടുക്കുന്നത് നൂായമൊ

ണ്ടിട്ടുള്ള ദുഷ്ടന്മാരെയും നല്ലവരെ അല്ലയൊ? ഞങ്ങളൊട പറക, എ

യും എല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു : ക

ല്ല്യാണശാല വരുന്നുകാരെ കൊണ്ട

നിറഞ്ഞിരുന്നു.

ച്ച T പിനെ വിരുന്നുകാരെ കാ

ണ്മാനായിട്ട അാജാവ അകത്തുവന്ന

പ്പൊൾ, കല്ല്യാണ വസ്രം ഉടുക്കാ

തെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ

കണ്ടു.

ഥവ അവനൊട, സ്റ്റെഫിത, ക

ലൂാണ വസ്ത്രം നിനകില്ലാതെ നീ

ഇവിടെക് എങ്ങിനെ അകതുവ

ന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു. എന്നാറെ അ

വൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു.

ചമ്പ അപ്പൊൾ രാജാവ് തന്റെ

ശുശ്രൂഷക്കാതൊട, നിങ്ങൾ ഇവ

നെ കൈകളെയും കാലുകളെയും

കെട്ടി, ഇവ6്ന എടുത്ത് കൊണ്ടു

പൊയി, സകലത്തിനും പുറമെയു

ള്ള ഇരുളിലെക്ക് ആകിക്കളവിൻ : അ

വിടെ കര ിലും പല്ലുകടിയും ഉ

ണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു.

ഫര് എന്ത് കൊണ്ടെന്നാൽ വിളിക്ക

പ്പെട്ടവർ പലർആകന്നു തെരിഞ്ഞെ

്ക്ക6 പട്ടവ ചെരാചുരുക്കമാകുന്നു.

ഫ@ T അപ്പൊൾ പരിശന്മാർ

പൊയി, അവന്റെ വാക്ര് അ

വനെ എങ്ങിനെ അകപ്പെടുത്തെ

ണ്ടു എന്ന ആലൊചന ചെയ്തു.

-നു പിനെ അവർ അവരുടെ ശി

ബ പറയിച്ചു.

ഥവൃ എന്നാറെ യെശു അവരുടെ

ദുഷ്ടത അറിഞ്ഞിട്ട, കപടഭക്തിക്കാ

തെ, നിങ്ങ'X എന്നെ എന്തിനു പ്

രീക്ഷിക്കുന്നു?

ചൻ ഒരു വർിപ്പണം ഇനിക കാ

ണിപ്പിൻ എന്ന പറഞ്ഞു. അവർ ഒ

രു പണവും അവന കൊണ്ടുവന്നു.

വം പിനെ അവൻ അവതൊട്,

ംരം സ്വരൂപവും മെലെഴുതും ആ

രുടെ ആക നു' എന്ന പറഞ്ഞു.

വ ച കൈസറിന്റെ ആകന്നു, എ

ന അവർ അവ പെനാട് പറഞ്ഞും

അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊട, അ

ത കൊണ്ട് കൈകസറിന്നുള്ളവ കൈ

സറിനും, ദൈവത്തിനുള്ളവ ദൈ

വത്തിനും കൊടുത്തുകൊൾവിൻ എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

വ.വ. അവർ ഇത് കെട്ടാറെ, ആ

ശ്ചയ്യപ്പെട്ടു, അവനെ വിട്ടു, വാങ്ങി

പ്പൊകയും ചെയ്തു.

വമ്പ |് ഉയിപ്പില്ല എന്ന് പറയു

ന സാദൊക്കായക്കാർ ആ ദിവസം

തന്നെ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു.

അവർ അവനൊട ചൊദിച്ചു.

വര. ഗുടരാ, ഒരുത്തൻ മക്കളില്ലാ

തെ മരിച്ചുപൊയാൽ, അവന്റെ

. ഹൊദരൻ അവന്റെ സ്ത്രീയെ

|ു. ചെയു, അവന്റെ സ

|

ജൂാതെ എറൊദിയാതൊടും ക്ര |ഹൊദരന സന്തതിയുണ്ടാക്കെണാദ



മത്തായി വ_വ. അ. Ⓐമ്പ

എന മൊഗെ പറഞ്ഞുവല്ലോ.

വ ഭൂ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രടെ എ

ഴ സാറെഫാദർ മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു :

മൂത്തവൻ വിവാഹം ചെയു, മരിച്ചു.

തനിക സന്തതിയില്ലായ്മ,കൊണ്ട്, ത

റെൻറ സ്രിയെ തന്റെ സഹോദര

നായിട്ട വെച്ചെള്ളു.

വനൂ അപ്രകാരം തന്നെ രണ്ടാമ

ത്തവനും, മൂന്നാമത്തവനും, എഴാമ

ത്തവൻ വരെയും്

വ5 ഏല്പാവക്കും പിന്നെ ആ സ്ത്രീ

യും മരിച്ചു.

വവ്വ ആകയാൽ ആ ഏഴ്സ് പെരും

അവളെ വിവാഹം ചെയ്തുതകൊ

ണ്ട്. ഉയിപ്പിങ്കൽ അവൾ അവരിൽ

എവന്റെ സ്പിയാകം :

വ,ൻ എന്നാറെ 6യശു ഉത്തർമാ

യിട്ട അവതൊട, നിങ്ങൾ വൈദ

വാകൃങ്ങളെ എങ്കിലും, ദൈവത്തി

മെൻറ ശക്തിയെ എങ്കിലും അറിയാ

യ്തുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പൊകന്നു.

മ്പം ഉയിപ്പിങ്കൽ അവർ വിവാ

ഹം ചെയ്തുമാറുമില്ല. വിവാഹമായി

കൊടുക്കപ്പെടുമാറുമില്ല, സപ്രശ്നത്തിൽ

ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ പൊ

ലെ അത്രെ ആകന്നു വ മെല്ലാ.

മ്പ. എന്നാൽ മരിച്ചവരുടെ ഉ

യിപ്പിനെ കുറിച്ച ദൈവത്താൽ നി

ങ്ങളൊട ചൊല്ലപ്പെട്ടത നിങ്ങൾ

വായിച്ചിട്ടില്ലയൊ ? അതത്തെന്നാൽ,

ബവ. ഞാൻ അബ്രാഹാമിന്റെ ദൈ

വവും, ഇസ്റ്റാക്കിന്റെ ദൈവവും,

യാക്കൊബിന്റെ ദൈവവും ആയി

രിക്കുന്നു : ദൈവം മരിച്ചവരുടെ

ദൈവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈ

വം]അത്രെആകനു എന്ന വ-lറഞ്ഞു.

ബന പുരുഷാരവും (ഇത്] കെട്ട

പൊൾ, അവർ അവന്റെ ഉപലെ

ശത്തിൽ വിസ്തയപ്പെട്ടു.

ബര് {് പിനെ അവൻ സാദൊ

ക്കായ്ക്കാതെ മിണ്ടാതെയാക്കിയ പ്ര

വർ ഒന്നിച്ചുകൂടി.

മ്പ@ അപ്പൊൾ അവരിൽ നൂായ

ശാസ്ത്രീയായ ഒരുത്തൻ അവനെ

പരീക്ഷിച്ചു.

ബ്നു ഗുരൊ, വെദപ്രമാണത്തിൽ

എത കല്പന വലിയത്? എന്ന ചൊ

ദിച്ചു.

ബ5 സെയശു അവനൊട, നീ നി

ന്റെ ദൈവമായ കത്താവിനെ നി

ന്റെ പുണ്ണ ഹൃദയത്തൊടും, നി

ന്റെ പുണ്ണാത്മാവൊടും, നിന്റെ

പുണ്ണ മന്തെസ്സാടും സ്റ്റെഹികെണം,

്.ു ഇത ഒന്നാമതും വലിയതുമാ

യ കല്പന ആകനു.

മ്പൻ രണ്ടാമത്തെതും അതിനൊട

സമമാകനു, നിഖൻറ അയല്പാർ

നെ നിനെ പ്പൊലെ തന്നെ സ്റ്റെ

ഫി മെക്കണം.

രം •രം അണ്ട കല്പനകളിൽ സക

ല വൈദപ്രമാണവും ദിഘദ ികളും

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

ര, പിനെ പറിശന്മാർ കൂടിയി

ിക്കുമെമ്പാൾ, യെശു അവതൊട്,

ബ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച നിങ്ങൾ

ക് എന്തു തൊന്നുന്നു : അവൻ ആ

രുടെ പുത്രൻ ആകനു? എന്ന ചൊ

ദിഷ്ട. ദാവീദിന്റെ [പുത്രൻ,)

എന്ന അവർ അവനൊട വചറയുന്നു.

രca. അവൻ അവതൊട്, അപ്ര

കാരമായാൽ, ഞാൻ നിന്റെ ശത്രു

കളെ നിന്റെ പാലപീഠമാക്കുവൊ

ളത്തിന് എന്റെ വലതു ഭാഗത്തിൽ

ഇരിക, എന്ന കരാവ് എന്റെ ക

താവിനൊട പറഞ്ഞു, എന്ന

രരം ലാവിഭ ആത്മാവിനാൽ, അ

വനെ കാവ് എന്ന ചൊല്ലുന്നത

എങ്ങിനെ ?

ര@ അത്കൊണ്ടു ഭാവിദ അവ

നെ കരാവെന്ന ചൊല്ലന്നു ' എ

ങ്കിൽ, അവൻ എങ്ങിനെ അവന്റെ

പുത്രൻ ആകന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു.

കാരം പറിശന്മാർ കെട്ടാറെ, അ ര-നു പിനെ ഒരുത്തനും അവ



@ര് മത്തായി വമ്പ അ.

നൊട ഒരു വചനവും ഉത്തരമാ

യിട്ട പറവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ആ ദി

വസം മുതൽക് അവനൊs ഒരു കാ

ജ്വവും ചൊഭിപ്പാൻ ആക്കും ധൈ

ഴ്ചമുണ്ടായിട്ടുമില്ല.

വ_വ. അായം.

ഫ ഉപാദ്ധ്യായന്മാരുടെയും പറിശ

ാരുടെയും ഉപദെശം നന്ന ന

ടപ്പിന്റെ രീതി ദൈാഷമത്രെ എ

ന്നുള്ളത്._മ്പര. യെറുശലമിന്റെ

നാശം മുമ്പുക്രട്ടി ചൊല്ലപ്പെട്ടത്.

യ് പ്പൊൾ യെശ്ശ പുരുഷാരത്തൊ

ടും തന്റെ ശിഷ്യനാതൊടൂം സം

സാരിച്ചു, പറഞ്ഞു,

വ ഉപാദ്ധ്യയന്മാരും പറിശന്മാ

രും മൊശയുടെ ആസനത്തിന്റെമൽ

ഇരിക്കുന്നു.

മ്പ് ആകയാൽ പ്രമാണിപ്പാൻ അ

വർ നിങ്ങളൊട എത കാഴ്വങ്ങ ളെഎ

ങ്കിലും പറയുന്നുവൊ, അവ ഒക്കെ

യും പ്രമാണിച്ച ചെയ്തിൻ: എന്നാൽ

അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൻപ്രകാരം

ചെയ്യരുത: ഏന്തകൊണ്ടെന്നാൽഅ

വർ പറയുന്നു, ചെയ്യുന്നില്ല താനും.

രം എന്തെന്നാൽ അവർ ഭാരവും

ചുമപ്പാൻ ഞെരുക്കവുമുള്ള ചുമടുക

ളെ കെട്ടി, മനുഷ്യരുടെ തൊളുക

ളിൽ വെക്കുന്നു : എന്നാൽ തങ്ങളു.

ടെ ഒരു വിരലുകൊണ്ട് അവയെഇ

ളക്കുവാൻ അവക് മനസ്സില്ല.

@ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഒ

കെയും അവർ മനുഷ്യാൽ കാണു

പ്പെടെണ്ടുന്നതിനായിട്ടു ചെയ്യുന്നു:

അവർ തങ്ങളുടെ നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങ

ളെ വീതിയാകി, തങ്ങളുടെ വസ്ത്ര

ങ്ങളുടെ തൊങ്കലുകളെ വലുതാക്കി,

നു വിരുന്നുകളിൽ പ്രധാന സ്ഥ

ലങ്ങളെയും, സഭകളിൽ പ്രധാന

ആസനങ്ങളെയും,

ആ ചന്തകളിൽ വന്ദനങ്ങളെയും,

വിളിക്കപ്പെടുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു.

വ്വ എന്നാൽ നിങ്ങൾ റബ്ബി എന്ന

വിളിപ്പെടരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാ

ൽ ക്രിസ്തു എന്ന ഒരുത്തൻ നിങ്ങളു.

ടെ ഗുരു ആകുന്നു : നിങ്ങൾ എല്ലാ

വരും സഹൊദരന്മാരും ആക നു.

ൻ ഭൂമിയിൽ ഒരുത്തനെ പിതാ

വെന്ന നിങ്ങൾ വിളിക്കയുമരുത :

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സപ്റ്റത്തിലിരി

ക്കുന്നവനായ ഒരുത്തൻ നിങ്ങളുടെ

ചിതാവ് ആകുന്നു.

ചം പിനെയും നിങ്ങൾ ഗുരുക

നാർ എന്ന വിളിക്കപ്പെടരുത : എ

ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു

ത്തൻ നിങ്ങളുടെ ഗുരു ആകന്നു.

ച്ച പിനെ നിങ്ങളിൽ വലിയവ

ൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകാരനാകം.

.ംവ യാതൊരുത്തൻ തന്നെത്താൻ

ഉയര്തുമൊ, അവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും.

യാതൊരുത്തനും തനെത്താൻ താ

ച്ഛമൊ അവൻ ഉയത്തപ്പെടും.

്ഠമ്പ {് കപടഭക്തികാരായ ഉ

പാദ്ധ്യായന്മാരായും പറിശന്മാരാ

യുമുള്ളൊരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം!

അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ മ

നുഷ്യരുടെ നെതെ സുരാജ്യം അ

ടെച്ചുകളയുന്നു: നിങ്ങൾ തന്നെ അ

തിനകത്ത പൊകന്നില്ല, പ്രവെശി

ക്കുന്നവരെ അകത്ത പൊകുവാൻ

സമ്മതിക്കുന്നതുമില്ല.

ഛ. കപടഭക്തിക്കാരായ ഉപാ

ദ്ധ്യായന്മാരായും പറിശന്മാരായുമു

ള്ള വരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാക്ക്ടം! അ

തെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ വി

ധവമാരുടെ വീടുകളെ ഭക്ഷിച്ചുക

ളയുന്നു,കാഴെകഭീഷമായി പ്രാഫി

കയും ചെയ്യുന്നു. ഇത ഹൈതുവായി

ട്ട നിങ്ങൾക്ക് അധികം ശിക്ഷ കിട്ടും.

ഫ@ കപടഭക്തിക്കാൻായ ഉപാ

ദൃായന്മാരായും പറശന്മാരായുമുള്ള

വരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം! അ

മനുഷ്യരാൽ, റബ്ബി, റബ്ബി, എന്ന
തെന്തുകൊണ്ടൂന്നാൽ ഒരുത്തനെന്



മത്തായി വമ്പ. അ. Ⓔഅ

മാറ്റത്തിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ സമുദ്ര കൊണ്ടും സത്യം ചെയ്യുന്നു.

ത്തെയും ഭൂമിയെയും ചുറ്റി സഞ്ച| വമ്പ, കപടഭക്തിക്കാൻായ ഉപ9

രിക്കുന്നു, പിനെ അവൻ അകപ്പെ |ദ്ധ്യായന്മാരായും പറിശന്മാർായുമു

ട്ടതിന്റെ ശൈഷം, നിങ്ങൾ നിങ്ങ | ജൊതെ, നിങ്ങൾക ഹാ കഷ്ടം!

ളെക്കാളും അവനെ ഇരട്ടിപ്പായി അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നിങ്ങൾ

നരകത്തിന്റെ പുത്രനാക്കുന്നു. തുളസിയിലും പെരുഞ്ചിരകത്തിലും

ചൗ ആരെങ്കിലും ദ്വൈവാലയത്തെ | ജിdകത്തിലും പത്തിലൊന്ന കൊടു

കൊണ്ട സ്തൃം ചെയൂാൽ, അത് ഒ | ക്കുന്നു, വെദത്തിലെ എറ്റവും ഘ

ന്നുമില്ല എന്നും; ആരെങ്കിലും ദൈ |നമായിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങളായ വൃായ

വാലയത്തിലെ പൊന്നു കൊണ്ട് സ|വും, കരുണയും, വിശ്വാസവും വി

ത്രം ചെയ്യാൽ, അവൻ കടകാര |ട്ടുകളഞ്ഞു: നിങ്ങൾ ഇവ ചെയ്തു,

നാകുന്നു എന്നും, പറയുന്നവരായ |യും, അവ വിട്ടുകളയാതെ ഇരിക്കു

കരുട്ടുവഴികാട്ടുന്നവരെ, നിങ്ങൾക |യും ചെയ്യെണ്ടിയിരുന്നു.

ഹാ കഷ്ടം! | വര. കരുട്ടു വഴി കാട്ടുന്നവരെ,

ക9 മൂഢന്മാരായും കരുടരായുമു |നിങ്ങൾ ഒരു കൊതുക അിച്ചെടു

ജെലാതെ, എത വലിയത ആകന്നു, . കയും, ഒട്ടകം വിഴുങ്ങിക്കുളകയും

പൊന്നൊ, പൊന്ന ശുദ്ധമാക്കുന്ന ചെയ്യുന്നവരാകുന്നു.

രൈദ്വാലയ മൊ? വ@ കപടഭക്തിക്കാരായ ഉപാ

ചവ്വ പിന്നെയും യാതൊരുത്തൻ : വൃായന്മാരായും പറിശന്മാരായുമു

എങ്കിലും പീഠത്തെ കൊണ്ടു സതൃം | ജെള്ളാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം!

ചെയൂാൽ, അത ഒനുമില്ല, എന്നാൽ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാനപാ

യാതൊരുത്തൻ എങ്കിലും അതിന്റെ | ത്രത്തിന്റെയും ഭക്ഷണപാത്രത്തി

മെമിരിക്കുന്ന വഴിപാട കൊണ്ട | സെർറയും പുറം നിങ്ങൾ ശുദ്ധം ചെ

സരൂം ചെയുാൽ, അവൻ കടകാര | യൂന്നു, എന്നാൽ അകത്ത് അവ പി

ബ. |ടിച്ചുപറി കൊണ്ടും പാകകെട്ടു കൊ

കൻ മൂഢന്മാരായും കരുടരായുമു|ണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ജെള്ളാതെ, എത വലിയത ആകന്നു, | പൗ കരുട്ട പറിശ്നെ, മുമ്പെ പാ

വഴിപാടൊ, വഴിപാട ശുദ്ധമാ I നപാത്രത്തിന്റെയും ഭക്ഷണ പാ

ക്കുന്ന പീഠമൊ? l@്റയും അകം ശുദ്ധം ചെ

വ.ം ആയതകൊണ്ടു പീഠത്തെ കൊ} ു, അപ്പൊൾ അവയുടെ പുറവും

ണ്ട സതൃം ചെയ്യുന്നവൻ അതിനെ ശുദ്ധമായിരിക്കും.

കൊണ്ടും, അതിന്റെ മെലുള്ള സ | വസ്ത്ര കപടഭക്തികാരായ ഉപാദ്ധ്യാ

കല വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടും സതൃം | യന്മാരായും പറ്റി ശന്മാർായുമുള്ളൊ

ചെയ്യുന്നു. |തെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കക്ടം! അതെ

ഫ് ദൈവാലയത്തെ കൊണ്ട സ ഞകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ വെള്ള

തൃം ചെയ്യുന്നവനും അതിനെ കൊ; പൂശപ്പെട്ട പ്രതക്കല്ലറക്ക സഭ

ണ്ടും, അതിൽ വസിക്കുന്നവനെ ശന്മാരാകുന്നു, അവ പുറമെ അല

കൊണ്ടും സതൃം ചെയ്യുന്നു. |ങ്കാരമുള്ളവയായി തന്നെ കാണപ്പെ
പപ പിന്നെയും സുതെ കൊടുന്നു. എന്നാൽ അകത്ത അവ മരി

ണ്ട സ്തൃം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവ |ചുവരുടെ അസ്ഥികൾ കൊണ്ടും സ്

ത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തെ കൊ! കല വിധമുള്ള അശുദ്ധി കൊണ്ടും

ണ്ടും, അതിയെൽ ഇരിക്കുന്നവനെ, നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.



@ന്നു മത്തായി വര് അര,

വവ്വ അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങളും

പുറമെ മനുഷ്യ് നീതിമാന്മാരായി

കാണപ്പെടുന്നു, അകത്തൊ നിങ്ങൾ

കപടഭക്തി കൊണ്ടും അനൂായം

കൊണ്ടും നിറഞ്ഞവരാകുന്നു.

വൻ കപടഭക്തിക്കാരായ ഉപാ

ദ്ധ്യായന്മാരായും പറിശന്മാർായുമു

ളെള്ളാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം!

അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

ദിഘദഗ്ദിമാരുടെ പ്രെതക്കല്ലറകളെ

പണിചെയു, നീതിമാന്മാരുടെ ക

ല്ലറകളെ മൊടിയാക്കി,

മ്പം ഞങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്ക

ന്മാരുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരു

ന്നു എന്നുവികിൽ, ത്തവരൊട ക്ര

ടി ദിഷദഗ്ദിമാരുടെ രക്തപ്പകയിൽ

ക്രടുന്നവരാകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു.

ബം എന്നതകൊണ്ട നിങ്ങൾ ദി

ഘദഗ്ദീമാരെ കൊന്നവരുടെ പുത്ര

ന്മാർ ആകനു എന്ന നിങ്ങൾക്ക് നി

ങ്ങൾ തന്നെ സാക്ഷികൾ ആകനു.

വ.വ. അങ്ങിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളു

ടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അളവ നിവൃ

ത്തിപ്പിൻ.

മ്പമ്പ സപ്പങ്ങളായും അണലിക്കു

ട്ടികളായുമുള്ളൊതെ, നിങ്ങൾ നിർ

കശിക്ഷയിൽനിന്ന് എങ്ങിനെ തെ

ഠറ് ചെപ്പാകം :

ബ്- ് ഇതിനാഴൊണ്ട്, കണ്ടാലും,

ഞാൻ ിഘലിമാരെയും വിദ്വാന്മാ

തെയും ഉപാദ്ധ്യായന്മാരെയും നി

ങ്ങളു. ടെ അടുക്കൽ അയക്കുന്നു. നി

ങ്ങൾ അവർിൽ [ചിലത്രെ) കൊന്ന,

കരിശിൽ തറെകം; [ചിലരെ] നി

ങ്ങളുടെ സഭകളിൽ വാറുകൊണ്ടഅ

ടിച്ച, നഗരം തൊറും പീഡിപ്പിക്കും :

മ്പ@ നീതിമാനായ ഹാബെലി

ന്റെ രക്തം മുതൽ, നിങ്ങൾ ദൈ

വാലയത്തിനും പിഠത്തിനും നടുവെ

കൊന്നിട്ടുള്ള ബഠകിയായുടെ പുത്ര

നായ സക്കറിയായുടെ രക്തം വരെ

ള്ള രക്തം ഒക്കെയും നിങ്ങളുടെ മെൽ

വരെണ്ടുന്നതിനായിട്ട ആകനു.

മ്പ്) oരം കാഴ്വങ്ങൾ ഒക്കെയും ഠഅം

സന്തതിയുടെ മെൽ വരും എന്ന

ഞാൻ സതൃമായിട്ട നിങ്ങളൊ5 പ

റയുന്നു.

മ്പ. ദിഘദശിമാരെ കൊന്ന, നി

ന്റെ അടുകലെക്കു അയക്കപ്പെട്ടവ

തെ കല്ലുകൊണ്ട് എറിയുന്ന യെറുശ

ലമെ, യെറുശലമെ, ഒരു പെടപൊ

ഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്റെ ചി

റകകളിൽ കിഴെ കൂട്ടി ചെക്കുന്നത്

പൊലെ, നിന്റെ മക്കളെ ക്രട്ടി

ചെപ്പാൻ ഇനിക്ക എത്ര പ്രാവശൃം

മനസ്സായിരുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങൾ

ക് മനസ്സായില്ല!

മ്പു കണ്ടാലും, നിങ്ങളുടെ ഭൂവ

നം നിങ്ങൾക്ക് പാഴായി വിടപ്പെ

ട്ടിരിക്കുന്നു

മ്പൻ എന്തുകൊണ്ട് നാൽ കത്താ

വിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവർ

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ [ആകുന്നു)

എന്ന നിങ്ങൾ പറയുനെവാളത്തിന്

ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല

എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

ബര്' അുായം.

ഥ ദൈവാലയത്തിന്റെ നാശം മു

ബ ക്രട്ടി ചൊല്ലപ്പെട്ടത്._വൻ

വിധിക്കായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ബ് ബ

വ സംഗതി.

പിന്നെ ചെയശു പുറപ്പെട്ട തെദവാ

ലയത്തിൽനിന്ന് പൊയി: അടപ്പൊ

ൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ദ്വൈവാല

യത്തിന്റെ പണികളെ അവന കാ

ണിപ്പാനായിട്ട അടുക്കൽ വന്നു.

വ എന്നാറെ യെശു അവരൊട്,

ംരം വസ്തുക്കളെ ഒക്കെയും നിങ്ങൾ

കാണുന്നില്ലയൊ? ഇടിക്കപ്പെടാതെ,

ഒരു കല്പി നെൽ മറെറാരു കല്പ ഇ

യും, ഭൂമിയിൽ ചിmളെപ്പട്ട നീതിയു വിടെ ശൈഷിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ



മത്തായി വര് അര, @9

സത്യമായിട്ട നിങ്ങളൊട പറയു

നു എന്നു വചറഞ്ഞു.

മ്പ ഭf പിനെ അവൻ ഒലിവുമ

ലയിൽ ഇരിക്കുമ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ

മാത്രം അവന്റെ അടുകൽ വന്ന,

ംരം കാഴ്വങ്ങൾ എപ്പൊൾ ഉണ്ടാകും?

എണും, നിന്റെ വരവിന്റെയും

ലൊകാവസാനത്തിന്റെയും അട

യാളം എന്തു ? എന്നും ഞങ്ങളൊട

പറയണം എന്ന വറഞ്ഞു.

ര. എന്നാറെ യെശു ഉത്തരമായി

ട്ട അവതൊട പറഞ്ഞു, ഒരുത്തനും

നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതെ ഇരിപ്പാനാ

യിട്ടു കരുതിക്കൊൾവിൻ.

@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പലർ എ

ന്റെ നാമത്തിൽ വന്ന, ഞാൻ ക്രി

ആകുന്നു എന്ന് പറയും, പല

തെയും വഞ്ചിക്കും.

നു വിശൈഷിച്ച നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങ

ളെയും യുദ്ധങ്ങളുടെ വതാമാന

ങ്ങളെയുംകൊ: നി

ങ്ങൾ ചഞ്ചലപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാനാ

യിട്ട് കെനാകിക്കൊൾവിൻ : cരം കാ

യ്യങ്ങൾ ഒക്കെയും ഉണ്ടാകെണ്ടുന്ന

താകനുവജൊ, എങ്കിലും അവസാ

നം ഉടനെയില്ല.

് എന്തുകൊണ്ടെന:ൽ ജാതിക്ക

ജാതിയും, രാജ്യത്തിന് രാജ്യവും വി

തൊധമായി എഴുനില്ലകം : ക്ഷാമ

ങ്ങളും, പകരുന്ന ിനങ്ങളു.ം, ഭൂക

ബങ്ങളും അവിടവിടെ ഉണ്ടാകം.

വ്വ എന്നാലും cരം കാഴ്വങ്ങൾ ഒക്കയും

വെ ദനകൾക്കെ ആരംഭാ [ആകുന്നു.

ൻ അപ്പൊൾ നിങ്ങൾ പിഡിപ്പി

കപ്പെടുന്നതിന് അവർ നിങ്ങളെ

ഏല്പിച്ച്, നിങ്ങളെ കൊല്ലം : എന്റെ

നാമത്തിന്റെ നിമിത്തമായിട്ട നി

ങ്ങൾ എല്ലാ ജാതികളാലും പകെക്ക

പ്പെട്ടവ ർാകം.

ചം അപ്പൊൾ പലരും

പ്പെട്ട, ഒരുത്തനെ ഒരുത്തൻ കാണി

വിരുദ്ധ

വ_16്ക ക്ഷം.

.ം. വളരെ കള്ള ദിഘദ ിമാരും

ഉണ്ടായി, പലരെയും വഞ്ചിക്കും.

.ഥവ അത്രയുമല്ല അനൂായം പെ

രുകന്നതകൊണ്ട് പലരുടെയും സ്റ്റെ

വാ തണുത്തുവെപാകം.

ചമ്പ എന്നാൽ അവസാനത്തൊളം

നിലനില്ക്കുന്ന വൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും.

ചര. പിന്നെയും സകല ജാതികൾ

ക്കും സാക്ഷിയായിട്ടു രാജ്യത്തിന്റെ

ംരം എവൻറെഗലിയൊൻ ഭൂലൊക

ത്തിൽ ഒക്കെയും പ്രംസഗിക്കപ്പെടും;

അപ്പൊം. അവസാനം വരും.

ച@ അത്കൊണ്ട ദാനിയെൽ എ

ന ഭീഘദഗ്ദിയാൽ ചൊല്ലപ്പെട്ട നാ

ശത്തിന്റെ മെചരത പരിശുദ്ധസ്ഥ

ലത്തിൽ നില്ലുന്നത നിങ്ങൾ എ

പ്പൊൾ കാണുന്നുവൊ, (വായിക്കു

ന്നവൻ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളട്ടെ:)

ഫൗ അപ്പൊൾ യെ ഫ്ര ായിലുള്ള

വർ മലകൾക്കു ഒടിപ്പൊകട്ടെ:

ച് വിട്ടിറെമൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ത

ന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന വല്ലതും എടുത്തു

കൊണ്ട് പൊകവാനായിട്ട ഇറങ്ങ

ബ

. വൃ വയലിലിരിക്കുന്നവനും ത

ന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ എടുത്തുകൊൾ

വാനായിട്ട പിന്നൊക്കം തിരിയരുത്

.-ൻ അത്രയുമല്ല ആ നാളുകളിൽ

ഗഭിണികൾക്കും മൂലകടിപ്പിക്കുന്നവ

കം ഹാ കഷ്ടം !

വ.ം പിനെ നിങ്ങളുടെ ഒടിപ്പൊ

ക വഷകാലത്തിൽ എങ്കിലും, ശാബ്

ത ദിവസത്തിൽ എങ്കിലും ഉണ്ടാകാ

തെ ഇരിപ്പാനായിട്ട പ്രാതിച്ചുകൊ

ധവിൻ:

വ.. എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ലൊക

ത്തിന്റെ ആദിമുതൽ ഇന്ന വത്തെ

യും ഉണ്ടാകാത്തതും, ഇനിമെലും ഉ

ണ്ടാകാത്തതുമായുമുള്ള മഹാ കഷ്ടം

അപ്പൊഠം ഉണ്ടാകും.

ച്ചുകൊടുത്ത, ഒരുത്തനെ ഒരുത്തൻ വ.വ. വിശെഷിച്ച ആ നാളുകൾ



Ⓔവൃ മത്തായി വര' അ.

ചുരുക്കപ്പെടാതെ ഇരുനാൽ, ഒരു ജ

ഡമെങ്കിലും രക്ഷപെടുകയില്ല; എ

ന്നാൽ തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ

നിമിത്തം ആ നാളുകൾ ചുരുക്കപ്പെ

ടെണ്ടിവരും.

വമ്പ, ഒരുത്തനും അക്കാലത്തിൽ, ക

ണ്ടാലും, ഇവിടെ ക്രിസ്ത, അല്ലെങ്കിൽ

അവിടെ [ഉണ്ട്)എ് നിങ്ങളൊട

പറഞ്ഞാൽ, വിശ്വസിക്കരുത്.

വരം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കള്ള ക്രി

കളും കള്ള ദിഘദഗ്ദിമാരും ഉണ്ടാ

യി, കഴിയുന്നതായിരുന്നാൽ, തെർി

ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെയും വഞ്ചിപ്പാൻ

തക്കവണ്ണം വലുതായിട്ടുള്ള അടയാള

ങ്ങളെയും അത്ഭുതങ്ങളെയും കാട്ടം.

ഖ@ കണ്ടാലും, ഞാൻ നിങ്ങളൊട

മുമ്പുക്രട്ടി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വസ്ത ആകയാൽ, കണ്ടാലും, അവൻ

വനത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അവർ നി

ങ്ങളെ9ട പറഞ്ഞാൽ, പുറപ്പെട്ട

വൊകരുത : കണ്ടാലും, അവൻ ഉ

ള്ള റകളിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ [അതി

വിശ്വസിക്കരുത്.

വു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മിന്നൽ

എതപ്രകാരം കിഴക്കുനിന്ന പുറപ്പെ

ട്ട, പടിഞ്ഞാറൊളാ പ്രകാശിക്കുന്നു

വൊ, അപ്രകാരം തന്നെ മനുഷ്യ

ന്റെ പുത്രന്റെ വരവും ഉണ്ടാകും.

വവ്വ ശവം എവിടെയാകുന്നുവൊ,

അവിടെ കഴുകന്മാർ വന്നു കൂടുമ

ചെല്ലാം -

വൻ "് ആ നാളുകളിലെ കക്ടത

യുടെ സൈശഷം ഉടനെ ന്യൂയ്യൻ ഇരു

ട്ടപ്പെടും, ചന്ദ്രൻ തന്റെ പ്രകാശം

തരാതെ ഇരിക്കും, നക്ഷത്രങ്ങൾആ

കാശത്തിൽനിന്ന് വീഴും, ആകാശ

ത്തിലെ ശക്തികളും ഇളകപ്പെടും.

മ്പം അപ്പൊൾ മനുഷ്യന്റെ പു

ത്രമെൻറ അടയാളം ആകാശത്തിൽ

കാണപ്പെടും . അത്രയുമല്ല അപ്പൊൾ

ഭൂമിയിലുള്ള ഗൊത്രങ്ങൾ ഒക്കെയും

ശക്തിയൊടും വളരെ മഹതപത്തൊ

ടും കൂടി ആകാശത്തിലെ മെല്ലെങ്ങ

ളിൽ വരുന്നതിനെ കാണും.

മ്പ. അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ ദൂ

തന്മാരെ മഹാ ശബ്ദമുള്ള കാഹള്ള

ത്തൊടും കൂടി അയക്കും, ഇവർ ആ

കാശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുതൽ, മ

റെറ ഭാഗത്തൊളം നാല് കാഠഠക

ളിൽനിന്ന അവനാൽ തെർിഞ്ഞെടു

ക്കപ്പെട്ടവരെ ക്രട്ടിചെകയും ചെയ്യും.

ബവ T ഇപ്പൊൾ അത്തി വൃക്ഷ

ത്തിൽനിന്ന ഒരു ഉപമ പഠിച്ചുകൊ

ഠംവിൻ; അതിന്റെ കൊമ്പ് ഇള

തായി, ഇലകളെ വിടുമ്പൊൾ, വ

സന്തകാലം സമീപമാകുന്നു എന്ന

നിങ്ങഠം അറിയുന്നു:

ബ ഇപ്രകാരം ര്.ബ ബം ബ

യ്യങ്ങൾ ഒക്കെയും [ഉണ്ടാകുന്ന തി ന്

ങ്ങൾ കാണുമ്പൊൾ, അത അടുത്ത,

വാതില്പൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന

അറിവിൻ.

മ്പരം •രം കാഴ്വങ്ങൾ ഒക്കെയും ഉ

ണ്ടാകവൊളത്തിന, ഠത് സന്തതി

ഒഴിഞ്ഞുപൊകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സ

ത്യമായിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

മ്പ@ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു

പൊകം, എങ്കിലും എന്റെ വചന

ങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുപൊകയില്ല.

ബനൂ എന്നാൽ ആ നാളിനെ

യും നാഴികയെയും കുറിച്ചും എന്റെ

പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ, ഒരുത്തനും

അറിയുന്നില്ല, സപ്റ്റത്തിലുള്ള ദൈ

വദൂതന്മാരും അറിയുന്നില്ല.

മ്പ് ഖനാഹയിന്റെ നാളുകൾ

എതപ്രകാരമായിരുന്നുവൊ, അപ്ര

കാരം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പുത്ര

ന്റെ വരവും ആകം.

മ്പവൃ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ എത

പ്രകാരം ജലപ്രളയത്തിനു മുമ്പെയു

ള്ള നാളുകളിൽ ഒന്നാഹ പെട്ടകത്തി

ചെലക്ക പ്രവെശിച്ചു നാൾ വരെയും,

പ്രാപിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു കടിച്ചു, വിവാ



മത്തായി വG) ആ. ദ്രൻ

ഹം ചെയ്തു. വിവാഹത്തിനു കൊടു നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

കപ്പെട്ട, ര്വ്വ എന്നാൽ ആ ദുഷ്ട ശുശ്രൂഷ

മ്പൻ ജലപ്രളയം വന്ന,അവതെ | കാരൻ, എന്റെ കരാവ വരുവാ

എല്ലാവ ഖർ.യും കൊണ്ടുപൊയത വ ൻ താമസിക്കുന്നു എന്ന തന്റെ ♔

തെ അവർ അറിയാതെ ഇരുന്നു ദയത്തിൽ പറഞ്ഞു,

വൊ, അപ്രകാരം തന്നെ മനുഷ്യ' രൻ തന്റെ ക്രട്ട ശുശ്രൂഷകാരെ

ന്റെ പുത്രന്റെ വരവും ആകം. | അടിപ്പാനും, മദകാതൊട കൂടി ഭ

രം അപ്പൊൾ tണ്ട്. പുരുഷന്മാർ"||ക്ഷിച്ച കടിപ്പാനും ആരംഭിച്ചാൽ,
വയലിൽ ഉണ്ടാകും ; ഒരുത്തൻ പി ആം ആ ശുശ്രൂഷകാരൻ നൊകാ

ടിച്ചുകൊള്ളപ്പെടും, മറ്റവനും ശൈ ത്തതായുള്ള ദിവസത്തിലും, അറി

ക്ഷിക്കപ്പെടും. | യാത്തതായുള്ള നാഴികയിലും അവ

ര രണ്ടു [സ്ത്രീക് തിരികിൽ ഞെൻറ കരാവ വന്ന,
അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരുത്തി പി @ം അവനെ കഠിനമായി അടി

ടിച്ചുകൊള്ളപ്പെടും, മറ്റ്വം ശൈ |ച്ച, കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാ

ക്ഷിക്കപ്പെടും. , കന്ന ഇടത്തിൽ കപടഭക്തികാരൊ

ര-വ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ കിട ക്രടെ അവന്റെ പങ്ക കല്പിച്ച്

താവ എത നാഴികയിൽ വരുന്നു കും.

എന്ന നിങ്ങൾ അറിയായ്ക്കുകൊണ്ട്, വG അദ്ധ്യായം.

ഉണനിർിപ്പിൻ. | ്)

ദംബ കള്ളൺ ഇന്ന യാമത്തിൽ വ ക ഘത കⓝകമാരുടെയുംാ-ഫര്

രുമെന്നു പിടെജമാനൻ അിഞ്ഞ് | താലഇകളുട്ടയും ഉപമ.--ബക

രുന്നു എങ്കിൽ, അവൻഉണനുകൊ ഒടുക്കത്തെ വിധിയുടെ വിവരം.

ണ്ട്, തന്റെ വീട മുറിക്കപ്പെടുവൻ (Ⓔപ്പൊക സുരാജ്യം തങ്ങളുടെ

സമ്മരിക്കാതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എ ഭിപട്ടികൾ എടുത്ത്, മണവാളനെ

നുള്ളത അറിവിൻ. എതിരെല്പകന്നതിന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള

ര-രം ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിരൂ പത്ത കവ്വകമാരൊട സദൃശമാക്ക

പിക്കാത്തൊരു നാഴികയിൽ മനു പ്പെടും.

ു ന്റെ പുത്രൻ പ്തുകാജ, വ അവർിൽ അഞ്ച് പെർ ബുദ്ധി

നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിൻ. യുള്ളവരും, അഞ്ച് പെർ ബുദ്ധിയി

ര ഭ എന്നാൽ അവന്റെ കരാവ ഋാത്തവരും ആയിരുന്നു.

തന്റെ വീട്ടുകാൿ തൽസമയത്ത ആ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ തങ്ങളുടെ

ഹാരം കൊടുപ്പാനായിട്ടു, അവരു ദീപട്ടികൾ എടുത്തപ്പൊൾ, തങ്ങ

ടെ മെൽ ആകിവെച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാ ജൊട ക്രടി എണ്ണ എടുത്തില്ല.

സവും ബുദ്ധിയുമുള്ള ശുശ്രൂഷക്കാർ ര. എന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ളവർ തങ്ങ

ൻ ആർ ആകുന്നു? |ളുടെ ഭിപട്ടികളൊട ക്രടെ തങ്ങളു.

ര-നു അവന്റെ റ കതാവ് വന്ന, ടെ പാത്രങ്ങളിൽ എണ്ണ എടുത്തു.

ആ ♔ ശ്ര ഷക്കാരനെ അപ്രകാരം പിനെ മണവാളൻ താമസി

ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ, അവൻ ഭാഗ്മ  ിരിക്കുമ്പൊൾ, അവർ എല്ലാവ

വാൻ ആകുന്നു.] രും നിദ്രമയക്കും ഉണ്ടായി ഉറങ്ങി.

രു അവൻ തന്റെ സകല സമ്പ | ) എന്നാറെ പാതിരാത്രിയിൽ,

ആകളുടെ മെലും അവനെ ആക്കി | കണ്ടാലും, മണവാളൻ വരുന്നു;

വെക്കും ു, ഞാൻ സത്യമായിട്ടു | അവനെ എതിസെല്ലുന്നതിന് പുറ



്o മത്തായി വG) ആ.

പ്പെടുവിൻ, എന്ന ഒരു വിളി ഉ |പ്രാപ്തി ഒ.വ.106ല ഒരുത്തന അഞ്ചു

ണ്ടായി. |താലറ്റതും, ഒരുത്തന്ന രണ്ടും, മറെറാ

9 അപ്പൊൾ ആ കന കമാൻ എ |രുത്തന്ന ഒന്നും അവൻ കൊടുത്തു;

ല്ലാവരും എഴുനീറ്റ, തങ്ങളുടെ ഭീ |്പിനെ ഉടനെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു
പട്ടികളെ തെളിയിച്ചു. പൊയി.

വ്വ അപ്പൊൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ | ആ) അപ്പൊൾ അഞ്ച താലന്ത വാ

ബു ിയുള്ള വരൊട, ഞങ്ങളുടെ ഭി|ങ്ങിയവൻ പൊയി, അവയെ കൊ

പട്ടികൾ കെട്ടുപൊകകൊണ്ട്, നി ബ്ദ വ്യാപാരം ചെയ്തു. വെറെ അ

ങ്ങളുടെ എണ്ണയിൽനിന്ന ഞങ്ങൾ ഞഖ താലന്ത, ക്രടെ ഉണ്ടാക്കി.

ക തരുവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു. ഫ് അപ്രകാരം തന്നെ രണ്ട [താ

ൻ എന്നാറെ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഉ ലന്ത) വാങ്ങിയവനും വെറെ രണ്ട

ത്തരമായിട്ട, ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ [താലന്തി ക്രടെ ലാഭമുണ്ടാക്കി.

ക്കും വെ_ാരാ എന്ന വരാതെ , [അ ഥവ്വ എന്നാൽ ഒരു താലന്ത വാ

ങ്ങിനെ അല്ല;് നിങ്ങൾ വില്ലുന്ന ഞണ്ടിയവൻ പൊയി, ഭൂമിയിൽ ക

ബ അടുക്കൽ പൊയി, നിങ്ങ ഴികഴിച്ച, തന്റെ കത്താവിന്റെ

്കു തന്നെ കൊള്ളുകെ വെണ്ടു എ ദ്രവ്യം മറച്ചു വെച്ചു. -

ന പറഞ്ഞു. .ംൻ വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞതി

ചം അപ്രകാരം അവർ കൊല്ലേ ന്റെ ശൈഷം ആ ശുശൃഷ്കാരുടെ

വാൻ പൊയപ്പൊൾ, മണവാളൻ കാവ് വന്ന, അവരൊട കണ

വന്നു; ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ അവ ക നൊക്കി.

നൊട ക്രടെ കല്യാണത്തിന് പ്ര' വ.ം അപ്പൊൾ അഞ്ച താലന്ത വാ

വെശിച്ചു. വാതിൽ അടെകപ്പെടു ങ്ങിയവൻ അടുക്കൽ വന്ന, വെറെ

കയും ചെയ്തു. അഞ്ച താലന്ത കൊണ്ടുവന്ന, കരാ

.ം. അതിന്റെ ശൈഷം മറെറ ക വെ, നീ ഇനിക അഞ്ച താലന്ത എ

വൃകമാരും വന്ന, കതാവെ,. ക ിച്ചവളൊ: കണ്ടാലും, ഞാൻ അ

താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് തുറകെണ്മെ വ6യാട ക്രടെ വെറെ അഞ്ചു താല

ന്നു പറഞ്ഞു. തും ലാഭമുണ്ടാകി എന്ന പറഞ്ഞു.

.ംവ. എന്നാറെ അവൻ ഉത്തരമാ | .. അവന്റെ കതാവ് അവ

യിട്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നി നൊട്, നന്നായി, ഉത്തമനും വി

ല്ല, എന്ന ഞാൻ സതൃമായിട്ട നിങ്ങ ശാസമുള്ളവനുമായിരിക്കുന്ന ♔'

ളൊട പറയുന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു. | ഷക്കാരനെ; നീ കുറെ കായ്യങ്ങള

ഫമ്പ. ആകയാൽ മനുഷ്യന്റെ പു ൽ വിശ്വാസമുള്ളവൻ ആയിരുന്നു,

ത്രൻ വരുന്ന ദിവസം എങ്കിലും നാ | ഞാൻ വളരെ കായ്യങ്ങളിലൊനി

ഴ്ക എങ്കിലും നിങ്ങൾ: അധികാരിയാക്കും ; നിന്റെ

കൊണ്ട്, ഉണനി ിപ്പിൻ. ക്താവിന്റെഠ സനെന്താഷത്തിലെക്ക

ഫര് tr എന്ത , കാബെന്നാൽ [സ്ഥ പ്രവെശിക, എന്ന പറഞ്ഞു.

{hരാജ്യം) ഒരു ദൂരദെശത്തിലെക്കു വ്വ പിന്നെ രണ്ട് താലന്ത വാങ്ങി

യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ | യവനും അടുക്കൽ വനഃ, കതാവെ,

തന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരെ വിളിച്ചു, ത |നീ രണ്ടു താലന്ത ഇനിക്ക ഏല്പിച്ചു

റെൻറ സമ്പതുകളെ അവക ഏല്പി വല്ലൊ: കണ്ടാലും, ഞാൻ അവ

ച്ചത വെ_ാലെ ആകന്നു. |ാട്ട ക്രടെ വെറെ അണു താലതും

ഫ@ വിശെഷിച്ച അവനവന്റെ ലാഭമുണ്ടാക്കി, എന്ന പറഞ്ഞു.



മത്തായി വG) അ. ന്നു.ഥ

വമ്പ അവയെൻറ കത്താവ് അവ

്നാട്, നന്നായി, ഉത്തമനും വി

ശാസമുള്ളവനുമായിരിക്കുന്ന ശുശ്രു

ഷക്കാരനെ : നീ കറെ കായ്യങ്ങളിൽ

വിശ്വാസമുള്ളവൻ ആയിരുന്നു,

ഞാൻ വളരെ കാഴ്വങ്ങളിവെമര് നി

നെ അധികാരിയാക്കും : നിന്റെ

കത്താവിന്റെ സന്തൊഷത്തിലെ

ക പ്രവെശിക്ക എന്ന പറഞ്ഞു.

വരം അപ്പൊൾ ഒരു ത ലന്ത വാ

ങ്ങിയവനും അടുകൽ വന്ന, കരാ

വെ, നീ വിതെക്കാത്ത സ്ഥലത്തിൽ

കൊയ്കയും, ചിന്നിക്കാത്ത സ്ഥല

ത്തിൽ ക്രട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക

ഠിന മനുഷ്യൻ ആകുന്നു എന്ന

ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു;

വ@ ആകയാൽ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ട,

പൊയി നിന്റെ താലന്ത ഭൂമിയിൽ

മറെച്ചു വെച്ചു: ഇതാ, നിക്കൻറത

നിനക്ക് ഉണ്ട് എന്ന പറഞ്ഞു.

വ്) എന്നാറെ അവനെൻറ കത്താ

വ ഉത്തരമായിട്ട അവനൊട പറ

ഞ്ഞു, ദുഷ്ടനും മടയനുമായുള്ള ശു

ഷക്കാരനെ, ഞാൻ വിതെകാത്ത

സ്ഥലത്തിൽ കൊയ്യുന്നു എന്നും,ഞാൻ

ചിന്നിക്കാത്ത സ്ഥലത്തിൽ ക്രട്ടുന്നു എ

ന്നും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ:

വു അത്കൊണ്ട നീ എന്റെ ദ്ര

വൃം പൊൻവാണിഭാഷ കൊടുക്കെ

ണ്ടതായിരുന്നു, പിനെ ഞാൻ വ

ന്ന എന്റെറത പലിശയൊടും കൂടെ

വാങ്ങിക്കൊള്ളുമായിരുന്നുവല്ലൊ.

വവ്വ ആകയാൽ അവനിൽനിന്ന

ആ താലന്ത നിങ്ങൾ വാങ്ങി, പത്ത

താലൻ) ഉള്ളവന കൊടൂതുകൊൾ

വിൻ.

വൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഉള്ളവ

ന എല്ലാവനും കൊടുക്കപ്പെടും, അ

വന പരിപൂണ്ണതയും ഉണ്ടാകം: എ

ന്നാൽ ഇല്ലാത്തവങ്കൽനിന്ന അവ

്നു ുള്ളതും എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടും.

നമില്ലാത്ത ശുശ്ര ഷാരനെ സക

ലത്തിനും പുറമെയുള്ള ഇരുട്ടിലെക

തള്ളികളുവിൻ: അവിടെ കരച്ചിലും

പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.

മ്പ. പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ പു

ത്രൻ തന്റെ മഹതപത്തൊടും, സ്

കല പരിശുദ്ധ ദൂതന്മാരും തന്നൊട

ക്രടി, എപ്പൊൾ വരുമൊ,അപ്പൊൾ

അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ

സിംഹാസനത്തിനെമൽ ഇർിക്കും:

മ്പവ. അപ്പൊൾ അവന്റെ മുമ്പാ

കെ സകല ജാതികളും ഒന്നിച്ച ക്ര

ടപ്പെടും . അവൻ ഒരു ഇടയൻ ആ

ടുകളെ കൊലാടുകളിൽനിന്ന വെ

റുതിരിക്കുന്നത് പൊലെ,അവൻ അ

വരെ വെച്ചെറായി തിരിച്ചു;

ന്മ ന. ആടുകളെ തന്റെ വലത്ത

ഭാഗത്തിലും, കൊലാടുകളെ ഇടത്ത

ഭാഗത്തിലും നിറുത്തും.

മ്പര. അപ്പൊൾ രാജാവ് തന്റെ

വലത്ത്ഭാഗത്തിലുള്ളവരൊട്, വബ

നെൻറ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്ക

പ്പെട്ടവരെ, വരുവിൻ, ലൊകത്തി

ചെ, റ ആദിമുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക

പ്പെട്ട രാജ്യം അവകാശമായന്മഭവി

ച്ചുകൊൾവിൻ

മ്പ@ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഇനി

ക വിശന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇനിക

ഭക്ഷണം തന്നു : ഇനിക ദാഹിച്ചി

രുന്നു, നിങ്ങൾ ഇനിഷ് കടിപ്പാൻ

തന്നു: ഞാൻ പരദൈശ യായിരുന്നു,

നിങ്ങൾ എന്നെ ഒ്ചതൃകൊണ്ടു:

ന ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നി

ങ്ങൾ എനെ ഉടുപ്പിച്ചു. ഞാൻ തൊ

ഗിയായിരുന്നു. നിം0ുൾ എന്നെ വ

ന്ന കണ്ടു: ഞാൻ കാവലിൽ ആയി

രുന്നു. നിങ്ങൾ എടെilറ അടുക്കൽ

വന്നു എന്ന വറയും.

ന അപ്പൊൾ നീതിമാന്മാർ അ

വനൊട ഉത്തരമായിട്ട, കാവെ,

ഞങ്ങൾ ന'നെ വിശക്കുന്നവനെ

ന്ന എപ്പൊൾ കണ്ട, (നിന്നെ തി

G

്.ം വിശെഷിച്ചും ആ പ്രയൊജ



നൃവ. മത്തായി വനൂ അ.

ററി? അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ദാഹിക്കു

ന്നവനെന്ന എപ്പൊൾ കണ്ടു, നി

നക) കടിപ്പാൻ തന്നു?

ന വ്വ ഞങ്ങൾ നീനെ പർദെശി

യെന്നും നഗ്ന നെന്നും എപ്പൊൾ ക

ണ്ടു, നിന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, നി

നെ ഉടുപ്പിച്ചു?
ന്മ നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ തൊഗിയെ

നൊ, കാവലിൽ ഇരിക്കുന്നവനെ

നൊ എപ്പൊൾ കണ്ടു നിന്റെ അ

ടുക്കൽ വന്നു ? എന്ന് പറയും.

രം അപ്പൊൾ രാജാവ അവരൊ

ട ഉത്ത അമായിട്ട, നിങ്ങൾ എറ്റ

വും ചെറിയവരായി എന്റെ സ്

ഹൊദരന്മാരായ ഇവർിൽ ഒരുത്ത്,

ന ുത ചെയ്തുവൊ, അത നിങ്ങൾ

ഇനിക്ക ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സതൃ

മായിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു എ

ന പറയും.

ര. അപ്പൊൾ അവൻ ഇടത്തു ഭാ

ഗത്തിലുള്ള വ6 രാടും, ശപിക്കപ്പെട്ട

വരെ, നിങ്ങൾ എ6 ന്ന വിട്ട്, പി

ശാച് നും അവാൻ റ ദൂതന്മാകം ഒ

രുക്കപ്പെട്ട എന്നെക്കുമുള്ള അഗ്നിയി

ലെക, 6:പാകവിൻ. |്

ര-വ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇനിക്ക്

വിശന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇനിക്ക ഭ

ക്ഷ്ണം തന്നിട്ടില്ല. ഇനിക്ക ലാഹി

ച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇനിക്കു കടിപ്പാ

ൻ തന്നിട്ടില്ല :

ര് ഞാൻ പർദെശിയായിരുന്നു,

നിങ്ങൾ എന്നെ ചെര് കണ്ടിട്ടി

ല്ല. ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നി

ങ്ങൾ എന്ന ഉടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ

തൊഗിയായും കാവലിൽ ഇ ിക്കുന്ന

വനായുമ രുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ

വന്ന കണ്ടിട്ടില്ല, എന്ന പറയും.

രരം അപ്പൊൾ അവരും അവ

നൊട ഉത്തരമായിട്, കതാവെ,

നിനെ വിശക്കുന്നവനെ നൊ, ലാ

ഹിക്കുന്നവനെന്നൊ, പർദെശിയെ

നൊ, രാഗിയെനൊ, കാവലിലി
-

-
-

.

l-l.

രിക്കുന്നവനെന്നൊ, ഞങ്ങ് എ

പ്പൊൾ കണ്ട,നിനക ശുശ്രൂഷ ചെ

ഇാതെഇരുന്നു, എന്ന പറയും.

ര @ അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ

ട ഉത്ത അമായിട്ട, നിങ്ങൾ എറ്റവും

ചെറിയ വരായ ഇവരിൽ ഒരുത്ത ന

എത ചെയ്യാതെ ഇരുന്നുവൊ, ആ

യത ഇനിക്കു ചെയ്യാതെ ഇരുന്നു എ

ന്ന ഞാൻ സ്തൃമായിട്ടു നിങ്ങളൊ

ബ പറയുന്നു. എന്ന വുറയും.

ര-ജ അപ്രകാരം അവർ എ. ന

ക്കുമുള്ള ശിക്ഷയിലെ കം, നീത് മാ

ന്മാർ ന് തൃ ജിവകലകം പൊക

ണ്ടിവരും.

വന്ന ആ ദൃായം.

ച പ്രമാണിക് ക്രിസ്തുവിന്റെ റ നെ

തെ ആ ലൊചന "ചെയ്യുന്നത്.-

. ര. 'യ'ഫ്രദാ അവനെ വ ല്ല്

ന്നത്.-ക്രിസ്റ്റ പെസഹാ ഭ ഷി

കന്നത്.--ര അവൻ യെഹ്രദാ

യാൽ കാണിച്ചുകൊടുക്കപ്പെടുന്ന

ബ.

പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ,

യശു • അം വചനങ്ങളെ ഒക്കെയും

തികച്ചതിന്റെ റ ശൈഷം അവൻ ത

ന്റെ റ ശ ുന്മാരൊട്,

വ അണ്ട ദിവസങ്ങളുടെ ശൈഷം

പെസഫാ ആകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ

അറിയുന്നു, അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ

പുത്രൻ കർ ശ്ര തറെക്കപ്പെടുന്ന

ത്ന ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നു, എന്ന പറ

ഞഞ്ഞു.

മ്പ. അന്ന പ്രധാനാചാഴ്വാരും

ഉപാദ്ധ്യായന്മാരും ജനത്തിന്റെ

മൂപ്പന്മാരും കയ്യിപ്പാ എന്ന പെരു

ള്ള പ്രധാനാചാഴ്ചന്റെ റ അർമന

യിൽ വന്നു കൂടി, .

ര. യെശുവിന്റെ വഞ്ചനയൊടെ

പിടിച്ച, കെ.ജെ.ണ്ടുന്ന തിനായിട്ടു

ആചൊനചെയ്തു. -

@ എന്നാലും ്.നങ്ങളിൽ കലഹ്



മത്തായി
വന്ന അ. നൃമ്പ

ഉണ്ടാകാതെ കണ്ട പെരുനാളിൽ

വെണു എന്ന് അവർ വചറിഞ്ഞു.

നു [ പിനെ യെശു ബെരാനി

യായിൽ, ക്രൊഗിയായ ശിമൊ

ന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പൊൾ,

ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കപ്പി വിലയെറി

യ പരിമളമുള്ള ചെതെലം ഉണ്ടായി

ട്ട, അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന, അ

വൻ [ഭക്ഷണത്തിനു ഇരിക്കുമ്പൊ

ക, അതിനെ അവന്റെ തലയി

മെൽ ഒഴിച്ചു.

വ്വ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അത

കണ്ടാവെ, നിരസപ്പെട്ട, oരം ന

ക്ടം എന്തിന്?

ൻ ംരം തൈലം എറിയ വിലെ

കു വില്പകപ്പെട്ട, ദരിദ്രക്കാക്സ് കൊടു

കപ്പെടുവാൻ കഴിരുന്നതായിരുന്നു

വല്ലൊ, എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫം എന്നാറെ യെശു ഇത് അറി

ഞ്ഞു, അവരൊട, നിങ്ങൾ ംരം സ്രി

യെ എന്തിന വരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു?

അവഠം ഒരു നല്ല ക്രിയ എങ്കൽ പ്ര

വൃത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലൊ,

ച്ച എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

ക ദരിദ്രക്കാർ എല്ലാട്ടൊഴും നിങ്ങ

ളൊട ക്രടെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ

എല്ലാറ്റൊഴും നിങ്ങളൊ= ക്രടെ ഇ

രിക്കുന്നില്ല.

ചവ, എന്തെന്നാൽ ഇവd oരം

തൈലം എന്റെ തലയിലെമ്പൽ

ഒഴിച്ചത, എന്റെ സൈപ്രതാലങ്കാരം

ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട ചെയ്തു.

ചമ്പ oരം എവൻഗെലിയൊൻ ഭൂ

ലൊകത്തിൽ ഒക്കെയും എവിടെ എ

ങ്കിലും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമൊ, [അ

വിടെ] ഇവളുടെ ഓമ്മക്കായിട്ട ഇ

വൾ ചെയുതും ചൊല്ലപ്പെടും എന്ന

ഞാൻ സത്യമായിട്ട നിങ്ങളൊട പ

റയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

, ഛ. അപ്പൊൾ പന്ത്രണ്ടു പെരിൽ

്യഫ്രദാ ഇസ്തറിയൊത്ത എന്ന ചൊ

ന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന,

ഠ@ ഇനിക്ക് എന്ത തരുവാൻ നി

ങ്ങൾക്കു മനസ്സായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ

ഞാൻ അവനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണി

ച്ചു തരാം? എന്ന പറഞ്ഞു. എന്നാ

റെ അവർ മുപ്പത വെള്ളിക്കാശ അ

വനൊട നിശ്ചയം വരുത്തി.

കണ്ഠ അനു മുതൽ അവൻ അവ

നെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാനായിട്ട ഒരു

നല്ല സമയം അനെ-ഷിച്ചു. -

ക9 | പിന്നെ പുളിക്കാത്ത അപ്പ

ങ്ങളുടെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ ശി

ഷ്യന്മാർ ചെയശുവിന്റെ അടുക്കൽ

വന്ന, നി പെസഹാ ഭക്ഷിപ്പാനാ

യിട്ട ഞങ്ങൾ എവിടെ ഒരുക്കെണം

എന്ന നിനക്കു മനസ്സായിരിക്കുന്നു ?

എന്ന അവനൊട പറഞ്ഞു.

ഫവൃ അപ്പൊൾ അവൻ നിങ്ങൾ

പട്ടണത്തിലെക്കു ഇനവന്റെ അ

ടുക്കൽ പൊയി, എന്റെ കാലം സ

മീപമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നിന്റെ

അടുകൽ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊട

ക്രടെ പെസഹാ കഴിക്കും എന്ന ഗു

രു വ-lഠയുന്നു എന്ന അവനൊട വു

റവിൻ, എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫൻ യെശു തങ്ങളൊട കല്പിച്ച പ്ര

കാരം ശിഷ്യനാർ ചെയു, പെസ

ഹാ ഒരുകി. .

വം || പിനെ വൈകനെതമാ

യപ്പൊൾ, അവൻ പന്ത്രണ്ട് പെ

തൊട ക്രടി [ഭക്ഷണത്തിനു ഇരു

ബം

വ.ം അവർ ഭക്ഷിക്കുമ്പൊൾ, അ

വൻ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ എന്നെ

കാണിച്ചുകൊടുക്കും എന്ന ഞാൻ സ

തൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട് പറയുന്നു,

എന്ന പറഞ്ഞു. -

വ.വ. അപ്പൊൾ അവർ വളരെ ദുഃ

ഖപ്പെട്ട, തങ്ങളിൽ ഒതൊരുത്തൻഅ

വനൊട, കരാവെ, ഞാനൊ?

എന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

വമ്പ എന്നാറെ അവൻ ഉത്തരമാ

G 2

ല്ലപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ പ്രധാനാചാഴ്ച



നൂര് മത്തായി
വന്നു. അ.

യിട്ട, എന്നൊട ക്രടി താലത്തിൽ

കൈ മുക്കുന്നവനായവൻ എന്നെ,

കാണിച്ചുകൊടുക്കും.

വര. മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ തന്നെ

കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം

പൊക നു : എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ

പുത്രൻ ആരാൽ കൺിച്ചകൊടുക

പ്പെട്ടു മൊ, ആ മനുഷ,ന ഹാ ക

ക്ടം! ആ മനുഷ്യൻ ജനിക്കാതെ ഇ

രുന്നാൽ, അവന നന്നായിരുന്നു എ

ന വറഞ്ഞു.

വl@ അപ്പൊൾ അവനെ കാണി

ുകൊടുത്തിട്ടുള്ള യെഹ്രഭാ, ഗുഡൊ,

ഞാനൊ? എന്ന ഉത്ത അമായിട്ട പറ

ഞ്ഞു. അവൻ അവനൊട, നി പറ

ഞ്ഞുവല്ലൊ, എന്ന പറഞ്ഞു.

വാ f പിനെ അവർ ഭക്ഷിക്കു

വെമ്പാൾ, യെശു അപ്പം എടുത്ത്, വാ

് [അതിനെ] മുറിച്ച, ശിഷ്യന്മാ

ക് കൊടുത്ത, നിങ്ങൾ വാങ്ങി, ഭ

ക്ഷിപ്പിൻ : ഇത് എന്റെ ശരീരം

ആകനു, എന്ന പറഞ്ഞു.

വ. പിനെ അവൻ പാനപാത്രം

എടുത്ത്, സൊത്രം ചെയ്തു. അവ *

കൊടുത്ത, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അ

തിൽ നിന്ന് കടിപ്പിൻ;

വവ്വ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് പു

തിയ നിയമത്തിന്റെ റ എന്റെ റ ര

ക്തം പലകം വെണ്ടി പാപമൊ ച

നത്തിനായിട്ട ചൊരിയപ്പെട്ടതാക

ന്നു.

വൻ എന്നാൽ ഇതു മുതൽ ഞാൻ

അത നിങ്ങളൊട ക്രടെ എന്റെ

പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പുതിയ

തായിട്ട കടിക്കുമ്പൊളുള്ള ദിവസ

ത്തൊളം, മുന്തി(ിങ്ങായുടെ ംരം ത

സത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ കടികയില്ല

എന്ന നിങ്ങളൊട പറയുന്നു, എന്ന

പറഞ്ഞു.

ബം പിന്നെ അവർ ഒരു സങ്കീ

ത്തനം പാടിയതിന്റെ ശൈഷം, ഒ

മ്പ. അപ്പൊൾ സൌ'ശു അവത്തൊ

ട, ഞാൻ എടയ്ന അടിക്കും, അ

പ്പെ"ൾ ക്രട്ടത്തിലെ ആടുകൾ ചിന്ന

പ്പെട്ട വെ_ാകം എന്ന എഴുതിയിരി

ക്കുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഠരം

രാത്രിയിൽ എന്നെ കറിച്ച് വിരുദ്ധ

6 - 6O.

ബ വ. എന്നാൽ ഞാൻ ഉയിതൊ

നീറ്റത്തിന്റെ ശൈഷം, നിങ്ങൾക്ക്

മുമ്പെ ഗലിലെയായിലെക്കു പൌകം

എന്നു പറഞ്ഞു.

ബ്ബ പരൈാസ ഉത്തരമായിട്ടഅ

വനൊട, എല്ലാവരും നിനെ കുറി

ചു വിരുദ്ധപ്പെട്ടാലും, ഞാൻ ഒരു

നാളും വിരുദ്ധപ്പെടുകയില്ല, എന്ന

പാഞ്ഞു.

ബര് ഡെയശു അവനൊട, ഠരം രാ

ത്രിയിൽ പൂവൻ കൊഴി ക്രികന്നതി

ന മുമ്പെ നീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എ

നെ ഉപെക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ സ

തൃമായിട്ടു നിന്നൊട പറയുന്നു, എ

ന വ-lറഞ്ഞു.

മ്പ@ പത്രൊസ അവനൊട,ഞാൻ

നിനൊട ക്രടെ മരിക്കെണ്ടിയിരു

നാലും, ന്നെ ഉപെക്ഷികയില്ല

എന്ന പറഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർ എ

ല്ലാവരും അപ്രകാരം രുനെ പറ

ഞ്ഞു.

മ്പ സ്ത്ര {് അപ്പൊൾ യെശു അവ

തൊട കൂടി ഗതസെമാനെ എന്ന

ചൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെക്കു വന്ന, ശി

ഷ്യന്മാരൊട, ഞാൻ അവിടെ പൊ

യി പ്രാതിക്കു വൊളം, നിങ്ങൾ ഇ

വിടെ ഇരിപ്പിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പു പിനെ അവൻ പത്രെ സി

നെയും സെബതിയുടെ രണ്ടു പുത്ര

ന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, ദുഃഖപ്പെട്ട,

വളരെ വൃസനപ്പെട്ടു തുടങ്ങി.

മ്പവൃ അപ്പൊൾ അവൻഅവരൊ

ട, എന്റെൻറ ആത്മാവ് മരണം വ

തെയും മഹാ ദുഃഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു :

ലിവ മലക്കു പുറപ്പെട്ടു പൊയി. നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാത്ത,എന്നൊട.



മത്തായി
വസ്ത ആം ആ@

കൂടി ഉണ്ടാനുകൊണ്ടിരിപ്പിൻ എന്ന

പറഞ്ഞു.

മ്പൻ പിന്നെ അവൻ കുറെ അപ്പു

ഠം പൊയിട്ട, കവുണവീണ, എ

മെൻഠ പിതാവെ, കഴിയുന്നതാകുന്നു

എങ്കിൽ, ഠരം പാനപാത്രം എന്നിൽ

നിന്നു നീങ്ങിപ്പൊകട്ടെ; എങ്കിലും

ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പൊലെ അല്ല,

നി [ഇച്ഛിക്കുന്നത്. പൊലെ അത്രെ

ആകട്ടെ എന്ന പ്രാതിച്ചു.

രം പിനെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരു

ടെ അടുകൽ വന്ന്, അവരെ ഉറ

ങ്ങുന്നത് കണ്ട, പരൈാസിനൊട,

ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണി

നെർമെങ്കിലും എന്നൊട ക്രടെ ഉ

ണനിര് പാൻ കഴിഞ്ഞില്ലയൊ?

രം. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിലെക്കു അ

കപ്പെടാതെ ഇ(ിപ്പാനായിട്ട, ഉ

ണനുകൊണ്ടപ്രാ ിപ്പിൻ ആത്മാ

വ മനസ്സ ഉത തന്നെ, എന്നാൽ ജ

ഡം ക്ഷീണമുള്ളതാകന്നു എന്ന പ

റഞ്ഞു.

ര.വ. പിനെയും അവൻ രണ്ടാം

പ്രാവശൃം പൊയി, എന്റെ പിതാ

വെ, ഠൻം പാത്രത്തിലുള്ളത് ഞാൻ

കടിക്കാതെ, അത എന്നിൽനിന്ന് നീ

ങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല എങ്കിൽ, നി

മെൻറ ഇ ഋപ്രകാ.oം ആകട്ടെ, എ

ന പ്രാ ിച്ചു.

രമ്പ. പിന്നെ അവൻ തിരിച്ചു വ

ന, അവരുടെ കുണ്ണകൾ നിദ്രഭാ

ർമു ള വയായിരുന്നത് കൊണ്ട്, അ

വന്റെ പിന്നെയും ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു.

ര-ര. അവൻ അവരെ വിട്ടു, പ്

നെയും പെ യിട്ട, മൂന്നാം പ്രാവ

ശൃം ആ വചനം തന്നെ പറഞ്ഞ

പ്രാതഥിച്ചു.

@l@ അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ ശി

ജ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്ന്, അവ

തൊട, നിങ്ങൾ ഇനി ഉറങ്ങി, ആ

ശാസ പ്പെടുവിൻ : കണ്ടാലും, സമ

പാപികളുടെ കൈകളിൽ ഏല്പിക

പ്പെട്ടമിരിക്കുന്നു.

രംൻ എഴുനില്പിൻ, നാം പൊക:

കണ്ടാലും, എന്നെ കാണിച്ചുകൊടു

ക്കുന്നവൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന

വ-lറഞ്ഞു.

രം | അവൻ പിനെയും സം

സാരിക്കുമ്പൊൾ, കണ്ടാലും, പന്ത്ര

ണ്ട പെർിൽ ഒരുത്തനായ യെഫ്രദാ

യും, അവനൊട ക്രടി പ്രധാനാ

ചായ്യന്മാരിൽനിന്നും, ജനത്തിന്റെ

മൂപ്പന്മാരിൽനിന്നും വാളുകളൊടും

വട'കളെ9ടും ക്രടെ വളരെ പുരു

ഷാരവും വന്നു.

ര-വ്വ എന്നാൽ അവനെ കാണിച്ചു

കൊടുത്തവ ൻ, ഞാൻ എവനെ ചും

ബനം ചെയ്യുമൊ, ആയവൻ ത

നെ ആകനു : അവനെ പിടിച്ചു

കൊവിൻ, എന്ന അവ് അടയാ

ളമായി പറഞ്ഞിരുന്നു.

രൻ അവൻ ഉടനെ യെശുവി

ന്റെ അടുക്കൽ വന്ന, വാഴക, ഗു

തെ, എന്ന പറഞ്ഞു, അവനെ ചും

ബം ചെയ്യും

@ം എന്നാറെ യെശു അവനൊട

സ്റ്റൈഹിതാ, നീ എന്തിന് വന്നു? എ

ന്ന പഠ .ത്തു. അപ്പൊൾ അവർ അ

ടുക്കൽ വന്ന, യെശുവിന്റെ മെൽ

ഒകൈകളെ വെച്ച്, അവനെ പിടി

@ച അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, യെശു

വിനൊട ക്രടെയുള്ള വർിൽ ഒരുത്ത

ൻ കൈ നീട്ടി, അവന്റെ വാളൂ.

(ി, പ്രധാനാചാഴ്ചന്റെ ഒരു വെ

ലകാൻ നെ വെട്ട്, അവന്റെ ചെ

വി മുറിച്ചുകളഞ്ഞു.

ഭൂവ. അപ്പൊൾ മെയശു അവനൊ

ട, നി വ dം അതിൻറ ഉറയിൽ

തിരിച്ചിട്ടുക :് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

വാൾ എടുക്കുന്വർ എല്ലാവരും വാ

ള്ളിനിൽ നശിച്ചുപൊകം. -

യം അടുത്തു, മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ ഭൂമ്പ, എന്റെ പിതാവ് പന്ത്രണ്ട്



നൃന്നു മത്തായി വന്നു. അ.

ലെഗിയൊനെക്കൾ അധികം വൈദ

വദൂതന്മാതെ എന്റെ അടുക്കൽ നി

തൊമെന്ന് ഇപ്പൊൾ അവനൊ

ട അപെക്ഷിപ്പാൻ ഇനിക്കു കഴിക

യില്ല എന്ന നി നിരൂപിക്കുന്നുവൊ?

ഭൂര. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ഉണ്ടാ

കെണ്ടുന്നതാകുന്നു എന്നുള്ള വൈദ്വാ

കൃങ്ങഠം എങ്ങനെ നിവൃത്തിക്കും?

എന്ന പറഞ്ഞു.

@@ ആ സമയത്ത് യെ ശു പുരു

ഷാർങ്ങ ളൊട, നിങ്ങൾ ഒരു കള്ള

ടെൻറ നെരെ എന്ന പൊലെ വാളൂ.

കളൊട്ടും വടികളൊട്ടും എന്നെ പി

ടിപ്പാനായിട്ട പുറപ്പെടുവനു6 വാ?

ഞാൻ ദിനം പ്രതി നിങ്ങളൊട ക്ര

ടെ ദൈവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു

കൊണ്ട് രുന്നു, അപ്പൊൾ നിങ്ങൾ

എന്നെ പിടിച്ചില്ല.

@ന്നു എന്നാൽ ദിഘദിമാരുടെ

വാക്യങ്ങൾ നിവൃത്തികെണ്ടുന്നതിന്,

ഇത് ഒക്കെയും ഉണ്ടായി എന്ന പറ

ഞ്ഞു. അപ്പൊൾ ശിഷ്യനാർ എല്ലാ

വരും അവനെ വിട്ട, ഒടിപൊയി,

ആ പിനെ യെശുവിനെ പിടിച്ച

വർ അവനെ പ്രധാനാചാഴ്വനായ

കയ്യാപ്പായുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടു

പൊയി, അവിടെ ഉപാദ്ധ്യായന്മാ

രും മൂപ്പാരും കൂടിയിരുന്നു.

ഭൂവ്വ എന്നാൽ പത്രൊസ ദൂര വെ:പ്ര

ധാനാചാഴ്വമെൻാ അരമനയൊളം

അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു; അ

വൻ അകത്ത പൊയി, അവസാനം

കാണാനായിട്ട സെവകന്മാരൊട

ക്രടി ഇരുന്നു. -

ദ്രൻ അന്ന പ്രധാനാചാഴ്ചന്മാരും

മൂപ്പനാരും വിചാര സംഘം ഒക്കെ

യും യെശുവിനെ കൊല്ലെണ്ടുന്നതി

ന അവന വിഖരാധമായി കള്ള

സാക്ഷി അനെപഷിച്ചു; -

ജം അവർ കണ്ടെത്തിയില്ല : വള

തെ കള്ളസാക്ഷികൾ വന്നിട്ടും, അ

ട്ടുകം രണ്ടു കള്ള സാക്ഷികൾ വന്ന,

നു. ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആ

ലയം തകരുകളുവാനും, അതു മൃ

ന്ന ദിവസത്തിനകം പണി ചെയ്താ

നും ഇനിക്കു കഴിയും എന്ന പഠംു

എന്ന പറഞ്ഞു. -

നൃവ. അപ്പൊൾ പ്രധാനാചാഴ്വൻ

എഴുനിറ്റ്, അവനൊട, നീ ഒന്നും

ഉത്തരം പറയുന്നില്ലയൊ? ഇവർ

നിന്റെ ചെനത്തെ സാക്ഷിപ്പെട്ടതു

ന്നത് എന്ത്? എന്ന പറഞ്ഞു.

സമ്പ എന്നാൽ യെശു മിണ്ടാതെ ഇ

രുന്നു. അപ്പൊൾ പ്രധാനാചാഴ്സ്യൻ

അവനൊട, ദൈവത്തിന്റെ പു

ത്രനായ ക്രിസ്റ്റ ന് തന്നെ ആകന്നു

വൊ എന്ന ഞങ്ങളൊട വചറയണും

എന്ന ഞാൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ

കൊണ്ടു നിനൊട ആണയിടുന്നു

എന്ന പറഞ്ഞു.

നൂരം സെയശു അവനൊട, നി പ

റഞ്ഞുവല്ലൊ; എന്നാലും ഇത് മുതൽ

മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ വല്ലഭത്വത്തി

മെൻറ വലത്ത്ഭാഗത്തിൽ ഇരികയും,

ആകാശമെഘങ്ങളിൽ വരികയും

ചെയ്യുന്നതിനെ നിങ്ങഠ കാണും,

എന്ന ഞാൻ നിണ്ട ജൊട പറയുന്നു

എന്ന പറഞ്ഞു.

നൃ@ അപ്പൊൾ പ്രധാന8ചായ്യൻ

തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ കിറി, ഇവൻ

ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞു: ഇനി സാ

ക്ഷികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത ആ

വശ്യം ? കണ്ടാലും, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ

ൾ ഇവ പെൻറ ദൂഷണം കെട്ടുവല്ലൊ.

നൃസ്ത നിങ്ങൾക്ക് എന്തു തൊന്നുന്നു :

എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ മരണ ശി

കൊക്ക നെഹതുവായി ിക്കുന്നു. എന്ന

അവർ ഉത്തരമായിട്ട പറഞ്ഞു.

സ്ത്ര അപ്പൊൾ അവർ അവന്റെ

മുഖത്തിൽ തുപ്പി, അവ1ന്റെ കൈ

ബ അടിച്ചു : മറെറ ചിലരും

അവനെ മുഖത്തടിച്ചു.

വർ കണ്ടെത്തിയതുമില്ല. പിന്നെ ഒ നൂച്ച ക്രിസ്തുവ, നിനെ അടിച്ച



മത്തായി വ. അ. ്)9)

വൻ ആർ? എന്ന ജ്ഞാനദൃഷ്ടികൊl. താൻ തുക്കുന്നതും.-ബ്ഥ ക്രി

ബ വറുക, എന്നും വചറഞ്ഞു. കർിശിൽ തറെക്കപ്പെടുന്നുത്.

നൂൻ { അന്ന പത്രൊസ അർമ

നയിൽ പുറത്ത ഇരുനിരുന്നു : അ

പ്പൊൾ ഒരു വെലക്കാർത്തി അവ

ന്റെ അടുകൽ വന്ന്, നീയും ഗ്ലി

ലയക്കാരനായ യെശുവിനൊട ക്ര

ടെ ആയിരുന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു.

ഉഷഃ കാലമായപ്പൊം. എല്ലാ പ്ര

ധാനാചാഴ്വാരും ജനത്തിന്റെ മൂ

പ്പന്മാരും യെശ്ശൂവിനെ കൊല്ലെണ്ടു

!ന്നതിന, അവന വിതൊധമായിട്ട

ക്രടി വിചാരിച്ചു. -

ം്നാം അ:ൻ ി പഠയു | . പിന്നെ അല്ല. അവനെ കെ

ന് ുന്നതെന്നു ഞാൻ അറിയുന്ന് |ടികൊണ്ടുപൊയി. അവനെ ??്
ല്ല, എന്ന എല്ലാവരുടെയും മുമ്പാ വാഴിയായ പൊന്തിയൊസ് പീലാ

കെ മറുത്ത പറഞ്ഞു. തെതാസിന് ഏല്പിച്ചു.

തൃച പിനെ അവൻ പൂമുഖത്തിൽ മ്പ് ' അപ്പൊൾ അവൻ ശികൊ

പുറപ്പെട്ട പൊയപ്പൊൾ, മറ്റൊരു |* വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന അവനെ

ത്തി അവനെ കണ്ട്, അവിടെയുള്ള |കാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള യെ ഫ്രദാ

വരൊട്, ഇവനും നസറായക്കാര e ബാറെ, അവൻ അനുതാവുഒപ്പ

നായ യെ ശുവിനൊട ക്രടെ ആയി = "ു മുപ്പത വെള്ളിക്കാശ പ്രധാ

രുന്നു എന്ന വാതന്തു. നാചാഴ്വാക്കും മൂപ്പന്മാക്കും തിരി

വെ എന്നാൽ അവൻ ആ മനുഷ്യ |** കൊണ്ടുവന്ന,

്ന ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന പി | ° ഞാൻ കറ്റമില്ലാത്ത രക്തം കാ

നെയും ഒരു ആണുചെയാടെ മറുത്ത ണിച്ചുകൊടുത്തത് കൊണ്ട്, ഞാൻ

വുറഞ്ഞു. വ_ാവ_lo ചെയ്യ എന്ന വചറഞ്ഞു. എ

ⓝമ്പ പിന്നെ കുറെ നെർം കഴി ന96° അവർ, അത് ഞങ്ങൾക്ക് എ

ാഅികെ നിന്നവർ അ ബ് നി തനെ നൊക്കിക്കൊൾക എ

ടുക്കൽ വന്നു. പത്രൊസിനൊട, നി ന പറഞ്ഞു.

യും അവരിൽ ഒരുത്തനാകുന്നു സ @ അപ്പൊൾ അവൻ ആ ഒവള്ളി

തൃം; നിന്റെ വാക്ക നിനെ പ്രസി|കാശ ദൈവാലയത്തിൽ ഇട്ടം കള്

ദ്ധനാക്കുന്നുവല്ലൊ എന്ന വചറഞ്ഞു. ഞ്ഞ, പുറപ്പെട്ടുപൊയി. തനെതാൻ

കൃരം അപ്പൊൾ അവൻ,ഞാൻ ആമ കെട്ടിഞാലുകയും ചെയ്തു.

നുഷ്യനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന ശപി എന്നാന്റെ പ്രധാനാചാഴ്ചന്മാർ

കയും, ആണയിടുകയും ചെയ്തു തുട (്ത്ര വെള്ളിക്കാശ എടുത്ത്, ഇതു തു

ങ്ങി. ഉടനെ പൂവൻ കൊഴി ക്രകി. ക്തത്തിന്റെ വില ആക്കൊണ്ട്,

കൃത്ര അപ്പൊൾ പൂവൻ കൊഴി ക്ര അവ വഴിപാട്ടുപെട്ടകത്തിലെക്കു ഇ

ക്തിനു മുബൈ, നീ മൂന്നുപ്രാവശൃം|ടുന്നത ബ്രായഭി ഘന ു.
എനെ മറുത്ത പറയും എന്ന യെശു 9 പിനെ അവർ ആലൊചന

തന്നൊട പറഞ്ഞ വചനം പത്രൊ ചെയ്തിട്ട, അവയെ കൊണ്ടു പരമെ

സ ഓര്തു. അവൻ പുറത്തെക്കു പുറ ശികളെ കഴിച്ചിടുന്നതിന കശവ

പ്പെട്ട, എറ്റവും കരകയും ചെയ്തു. സെൻറ നിലം കൊണ്ടു് ൽ നി -

- വ്വ ഇത കായണത്താൽ ആ ബ

വ.9 അദ്ധ്യായം. ഇന്നു വനെയും രക്ത നിലം എന്ന

. ക്രിസ്തു പിലാതെതാസിന എല്ലിക | ചൊല്ലപ്പെ5ൺ' -

പ്പെടുന്നത്.-ബ. യെഹൂദ തന്നെ ൻ അപ്പൊ ഇസ്രാഫുലിന്റെ പൂ



നൃവൃ മായി വ.8, ആ.

ത്രിൽനിന്ന് അവർ വിലമരിച്ചവ

നായി, വിലമതിക്കപ്പെട്ടവന്റെ വി

ലയാകുന്ന മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ അ

വ്t എടുത്ത

.ഥം കാവ് എന്നൊട കല്പിച്ച

പ്രകാരം, അവ കുശവന്റെ നില

ത്തിനായിട്ടു കൊടുത്തു, എന്ന എറമി

യ ദീഘദശിയാൽ പറയപ്പെട്ടത

നിവൃത്തിയായി.

.ം. r പിനെ യെശു ന: ടുവാ

ഴിയുടെ മുമ്പാകെ നിന്നു : അപ്പൊൾ

നാടുവാഴി അവനൊട, നി യെഹൂ

ഭാരുടെ രാജാവ ആകന് വൊ?

എന്ന ചൊദിച്ചു എന്നാന്റെ യെ ശു

അവ നാട, നീ പറയുന്നുവല്ലൊ,

എന്ന പറഞ്ഞു.

.വ. പിനെ അവൻ പ്രധാനാചാ

യ്യാൻാലും മൂപ്പന്മാ:ാലും കഠറം ചു

മത്തപ്പെട്ടപ്പൊൾ, അവൻ ഉത്തര

മായിട്ട ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.

.ംമ്പ. അപ്പൊൾ പിലാത്തൊസ അ

വനൊട, അവർ എത്ര കാഴ്വങ്ങളെ

ന്നെൻറ നെതെ സാക്ഷിപ്പെടുത്തു

ന്നു എന്ന നി കൊ?

എന്ന പറഞ്ഞു.

ഛ. എന്നാറെ അവൻ ഒരു വാക്കി

ന എങ്കിലും അവനൊട ഉത്തർമാ

യിട്ടു പറഞ്ഞ് ഋ: എന്നതകൊണ്ട നാ

ടുവാഴി വളരെ ആശ്ചയ്ക്കപ്പെട്ടു.

.ം@ എന്നാൽ ആ പെരുനാളിൽ

കാവലിലാക്കപ്പെട്ടവരിൽ എവനെ

ജനങ്ങൾ ചൊദിച്ചുവെ?, അവനെ

അവ നാടുവാഴിവിടിക്കുന്നത് മ

ാദയായിരുന്നു.

ച് അത്രയുമല്ല അപ്പൊൾ ബറ

ബ്ബാസ് എന്ന പെരുള്ളവനായി കി

യി ിക്കുന്നു? ബറബ്ദാസീനെയെ5,

ക്രിസ്റ്റ എന്ന വിളിക്കപ്പെടുന്ന യെശു

വിനെയൊ ? എന്ന പഠ ു.

ഫവൃ എന്തെന്നാൽ അവർ അസൂയ

ബഅബ എല്ലിലൂ എന്റെ അ

വൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. -

ഥൻ 1് പിനെ അവൻ വ്വായാ

സനത്തിൽ ഇരുന്നുംപ്പാൾ, അവ

ന്റെ ഭായ്യ അവന്റെ അടുകൽ ആ

ളയച്ച, നിനക്കു ആ നിതിമാനൊ

ട ഒരു കാഴ്ചവും വെണ്ടാ : എന്തകൊ

ചെണ്ടനാൽ ഞാൻ ഇന സ-l്

ത്തിൽ അവയെൻറ നിമിത്തമായി വ്

ളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയില്ല.

വം എന്നാൽ പ്രധാനാചാഴ്വാ

രും മൂപ്പന്മൂാരും ബറബ്ബാസിനെ ചൊ

ദിക്കൊണ്ടുന്നതിനും, യെശുവിനെ

കൊളെ ബട്ടുന്നതിനും പുരുഷാഅത്തെ

സമ്മതം വരുത്തി.

വ. പിനെ നാടുവാഴി ഉത്സരമാ

യിട്ട അവരൊട്, ഇവർ രൂവർിൽഎ

വനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിടിപ്പൊ

മെന്ന നിങ്ങൾക്കു മനസ്സ യ ിക്കു

ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ബറബ്ബാസി

നെ, എന്ന അവർ പറ .ു.

വ.വ. പീലാത്തൊസ അവരൊട്. എ

ന്നാൽ ക്രിസ്തു എന്ന ചൊല്ലപ്പെടുന്

യെശുവിനൊട ഞാൻ എന്തു ചെ

യ്യെണ്ടു്? എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവ

രും അവനൊട്, അവൻ കുരിശിൽ

തറെക്കപ്പെടട്ടെ, എന്ന പറയുന്നു.

വമ്പ. പിനെ നാടുവാഴി, എന്തി

ന്, അവൻ എന്ത ദൈാഷം ചെയ്തു:

എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ അവർ,

അവൻ കിശിൽ തറെകപ്പെടട്ടെ,

എന്ന അധികമധികമായി നിലവി

തിപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ കാവലിലാക്ക | ജിച്ച പറഞ്ഞു.

പ്പെട്ടവനായിരുന്നു. വര. പിലാത്തെ സ ഒന്നും സാധി

. ആകയാൽ അവർ വന്ന കൂടി |ക്കാതെ, കലഹം അധികം ഉണ്ടാ

യപ്പൊൾ, പീലാത്തൊസ അവരൊ}യി എന്ന കാറെ, വള്ളം എടു

ട, ഞാൻ എവനെ നിങ്ങൾക്ക് വി|ത്ത, പുരുഷാരത്തിന്റെ റ മുമ്പാകെ

ടികെണമെന്ന നിങ്ങൾക്കു മനസ്സാ, തന്റെ കൈകളെ കഴുകി, ംരം നി



മത്തായി വു അ. നൂൻ

രിമാന്റെ രക്തത്തിന് ഞാൻ കുറ്റ

മില്ലാത്തവൻ ആകനു : നിങ്ങൾ ത

നെ നൊക്കുവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

വ.@ എന്നാറെ ജനങ്ങൾ ഒക്കെ

യും ഉത്തരമായിട്ട, അവ ന്റെ അ

ക്തം ഞങ്ങളുടെ മെലും, ഞങ്ങ ളുടെ

മകളുടെ മെലും ഇരിക്കപ്പെട്ടു. എന്ന

വപറഞ്ഞു.

വസ്ത അപ്പൊൾ അവൻ ബറബ്ബാ

സിനെ അവ ി വിടിച്ചു. എന്നാൽ

അവൻ യെശുവിനെ ചമ്മട്ടികൾ

കൊണ്ടു അടിപ്പിച്ചാറെ, കരിശിൽ

തറെകപ്പെടുന്നതിന് അവനെ എ

ലിഷ്ട

നെന്ന പെരുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ക

ണ്ടു. അവൻ അവന്റെ റ കിശ ചു

മപ്പാനായിട്ട അവർ ബലാല്ലാരം

ചെയ്തു.

മ്പന. പിനെ അവർ തലയൊടി

ടമെന്ന അൽ മുള്ള ഗൊൽഗൊത്താ

എന്ന ചൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിലെക്കു

വiന്നപ്പോൾ,

മ്പര. കണ്ണു ക്രട് കലന കാടി അ

വന കടിപ്പാൻ കൊടുത്തു. എന്നാൽ

അവൻ അത രുചി നൊക്സിയാറെ,

കടിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഇരുന്നു.

മ്പ@ അവർ അവനെ കർിശിൽ

തന്റെ ഇതിന്റെ ശൈഷം അവർ അ

വ5 {് അപ്പൊൾ നാടുവാഴിയു വനെൻറ വസ്ത്രങ്ങളെ ചിട്ടിയിട്ടു കൊ

ടെ ആയുധക്കാർ യെശുവിനെ അ ണ്ട്, പകുതിചെയ്യ: അത അവർ എ

ധികാരശാലയിലെക്കു കൊണ്ടുപൊ റെൻറ വസ്ത്രങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഇടയി

യി, (ആയുധക്കാരുടെ) ക്രട്ടം എല്ലാം ൽ പകുതിചെയ്യു,എന്റെ ജൂടുപ്പിന്റെ

അവന്റെ അടുക്കൽ കൂടി വരുത്തി. | ൽ ചിട്ടിയിട്ടു എന്ന ദിഷ്ടദശിയാൽ

വവ്വ പിന്നെ അവർ അവന്റെ വ ചൊല്ലപ്പെട്ടത നിവൃത്തിയാകെണ്ടു

സ്ത്രങ്ങളെ നീകികളുഞ്ഞ, ഒരു ചുവ ന്നതിന് ആയിരുന്നു.

ന്ന മെൽക്കുപ്പായം അവനിൽ ഉടു ബനൂ പിന്നെ അവർ ഇരുന്നിട്ടു,
പ്പിച്ചു അവിടെ അവനെ കാത്തിരുന്നു.

വൻ അവർ മുള്ളുകൾ കൊണ്ട് ഒരു | അത്രയുമല്ല അവർ, ഇവൻ

കിരീടം മുടഞ്ഞ, അവന്റെ തലയി യെഹൂദന്മാരുടെ അാജാവായ മെയ്

വെമൽ വെച്ച്, അവന്റെ വലതു ശു ആകുന്നു, എന്ന അവന്റെ ക

കയ്യിൽ ഒരു കൊലും (കൊടുത്തു :) റ്റം എഴുതി, അവന്റെ തലെക്ക് മെ

പിനെ അവർ അവന്റെ മുമ്പാ ലായി വെച്ചു.

കെ മുട്ടകത്തി, യെഹൂദന്മാരുടെ അാ, ു അപ്പൊൾ വലത്ത ഭാഗത്തി

ജാവെ, വാഴക, എന്ന അവനെ ൽ ഒരുത്തനും, ഇടത്തു ഭാഗത്തിൽ ഒ

പരിഹസിച്ച പറഞ്ഞു. രുത്തനും, ഇങ്ങിനെ അണ്ട കള്ള

മ്പം പിനെ അവർ അവന്റെ മെ ന്മാർ അവനൊട ക്രടി കുരിശുക

ൽ തുപ്പി, ആ കൊൽ എടുത്ത്, അവ ളിൽ തറെക്കപ്പെട്ടു.

നെ തലയിൽ അടിച്ചു. | ന.ൻ പിനെ അികെ കടന്ന

മ്പച അവർ അവനെ പരിഹസി പൊകുന്നവർ തങ്ങളുടെ തലകളെ

ച്ചത്തിന്റെ ശെഷം, അവർ അവനി കുലുക്കിക്കൊണ്ടും,

ൽനിന്നആ മെൽകപ്പായം നീകി,അ രം ദൈവാലയം ഇടിച്ച കളഞ്ഞ്,

വന്റെ സപന്ത വസ്ത്രങ്ങളെ അവനി മുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അത് പണി

ൽ ഉടുപ്പിച്ച്, അവനെ കർിശിൽ ത ചെയ്യുന്നവനെ, നിന്നെത്തന്നെ നി

റെക്കെണ്ടുന്നതിനു കൊണ്ടുപൊയി. രക്ഷിക്ക, നി ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര

ന വ പുറപ്പെട്ടപൊകമെമ്പാഠം അ ൻ ആകുന്നു എങ്കിൽ, കിശിൽനി

വർ ക്രറെനെയകാരനായ ശിമൊ ന്ന ഇറങ്ങി വാ, എന്ന പറഞ്ഞുകൊ



bo മതതായി വ5) അ.

ണ്ടും അവനെ ദുഷിച്ചു.

ര. അതിന്മണ്ണം തന്നെ പ്രധാനാ

ചാഴ്വാരും, ഉപാദ്ധ്യായന്മാരും ദു

പ്പന്മാരും,

ര.വ. ഇവൻ മറ്റ്വരെ രക്ഷിച്ചു;

തന്നെ താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴികയി

ല്ല; ഇവൻ ഇസ്രാഎലിന്റെ രാജാ

വ ആകന്നു എങ്കിൽ, ഇപ്പൊൾ കരി

ശിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവർട്ടെ, അപ്പൊ

ഠം ഞങ്ങൾ ഇവിനെ വിശ്വസിക്കും.

, രമ്പ ഇവർ തന്നെ ഞാൻ വൈദ

വത്തിന്റെ പുത്രൻ ആകന്നു എന്ന

പറഞ്ഞ, ദൈവത്തിങ്കൽ ആശ്രയി

ച്ചിരുന്നുവല്ലോ, അവൻ ഇവങ്കൽ ഇ.

ക്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, ഇപ്പൊൾ ഇവ

നെ രക്ഷിക്കട്ടെ, എന്ന അവനെ

പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞു.

രര് അപ്രകാരം തന്നെ അവനൊ

ട ക്രടെ കുരിശുകളിൽ തറെക്കപ്പെ}

ട്ട കള്ളന്മാരും അവനെ നിന്ദിച്ചു.

ര@ അപ്പൊൾ ആറാം മണിന്റെ

രം മുതൽ ഒമ്പതാം മണ്ടിനെത്തെത്താ

ളം ഭൂമിയിൽ ഒക്കെയും അന്ധകാരം

ഉണ്ടായി.

രം്) പിന്നെ എകദെശം ഒമ്പതാം

മണിനെത്ത യെശു, എലി, എലി,

ലാമാ ശബക്താനി' എന്ന ഒരു മ

ഹാ ശബ്ദത്തൊടെ വിളിച്ചു പഞ്ഞു:

ആയതിന എന്റെ ലൈവമെ, എ

ന്റെ ദൈവമെ, എന്തിനു നി എ

നെ കൈവിട്ടു? എന്ന അർഥമാക

ന്നു.

ര. അവിടെ നിന്നവരിൽ ചിലർ

അത കെട്ടാറെ, ഇവൻ എലിയായെ

വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ര.വ്വ ഉടൻതന്നെ അവ ിൽ ഒരുത്ത

ൻ ഒടി, ഒരു സ്റ്റൈാംഗിനെ എടുത്ത്,

കാടി കൊണ്ടു നിവെച്ചു. ഒരു കൊ

ലിൽ കെട്ടി, അവന കടിപ്പാൻ കൊ

ടൂതും

രൻ എന്നാന്റെ മറ്റുള്ളവർ, ഇരി

വരുമൊ എന്ന നാം കാണണം എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

@ം യെശു പിന്നെയും ഒരു മഹാ.

ശബ്ദത്തൊടെ വിളിച്ചാറെ, പ്രാണ

നെ വിട്ടു.

@ച അപ്പൊൾ കണ്ടാലും ദൈവാ

ലയത്തിലെ തിരശീല മെലിൽനിന്ന

താഴത്തൊള്ളും രണ്ടായി ചിന്തിപ്പൊ

യി; ഭൂമിയും ഇളകി; കല്ലലകളും പി
ളുന്നു ; -

അവ പ്രെതക്കല്ലറകളും തുറന്നു ; ഉ

റങ്ങിയിരുന്ന പരിശുദ്ധന്മാരുടെ എ

റിയശരീരങ്ങളും ഉയിതെഴുനീറ്റ്,

ഭൂമ്പ, അവന്റെ ഉയിപ്പിന്റെ ശൈ

ാ സൈപ്രതക്കല്ലറകളിൽനിന്ന് പുറ

പ്പെട്ട, ശുദ്ധമുള്ള പട്ടണത്തിലെക്ക

ചെന്, പലക്കും പ്രത്യക്ഷമായി.

ആര. എന്നാറെ ശതാധിപനും അ

വനൊട ക്രടെ യെശുവിന്റെ കാ

ത്തിരുന്നവരും ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായ

കാഴ്വങ്ങളും കണ്ടാറെ, എറ്റവും ഭയ

പ്പെട്ടു, ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര

ൻ ആയിരുന്നു സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു.

@@ അത്രയുമല്ല യെശുവിന ശുശ്രൂ

ഷ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഗലിലെയായി

ൽനിന്ന അവന്റെ പിന്നാലെ വന

വരായ വളരെ സ്രികളും അവിടെ

ദൂരത്ത നൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

@സ്ത അവർിൽ മശ്ലെനെ മറിയ

എന്നവളും, യാക്കൊബിന്റെയും

യൊസയുടെയും അമ്മയായ മറിയ

എന്നവളും, സബദിയുടെ പുത്രന്മാ

രുടെ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

@9 {് പിനെ സന്ധ്യയായപ്പൊ

ഠം, അറിമതിയയിൽനിന്നുള്ള ധന

വാനും യെശുവിന ശിഷ്യനുമായ

6യ06സ6 വഥന വെപ്ര8ള്ള ബരു മനു

ഷ്യൻ വന്നു : -

@വ്വ ആയവൻപിലാതെത്താസിന്റെ

അടുക്കൽ പൊയി, യെശുവിനെൻറ്,

ശർിരം ചൊദിച്ചു. അപ്പൊൾ ശി

കട്ടെ, എലിയ ഇവനെ രക്ഷിപ്പാൻ രം (അവന) ഏല്പിക്കപ്പെടുവാൻ.



മത്തായി
വ.പ്ര അ. C)്മ

പീലാത്തൊസ കല്പിച്ചു.

@ൻ പിനെ യൊസെഫ ശരീരം

എടുത്ത്, അത നിമ്ലതയുള്ള ഒരു

നെത് ശിലയിൽ ചുറ്റി ഘതെക്കൂ,

സ്ത്രം താൻ ഒരു കല്ലുലയിൽ വെട്ടി

ച്ചിരുന്ന തന്റെ പുതിയ പ്രെതക്ക

ല്ലഠയിൽ അതിനെ വെച്ചു. ആ പ്രെ

തകല്ലറയുടെ വാതുകൽ ഒരു വലിയ

കല്ല ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ട, പൊകയും

ബQ -

നൂ. അപ്പൊൾ അവിടെ മശ ലെ

നെ മറിയയും, മറെറ റിയയും

പ്രെത •ല്ലറയുടെ നെരെ ഇിക്കുന്നു

ണ്ടായി. നൂ.

ആവ പിനെ യത്ന ദിവസത്തി

ന്റെ ശൈഷം വരുന്ന പിറെറ ദിവ

സത്തിൽ പ്രധാനാചാഴ്വാരും പ

റിശന്മാരും പിലാത്തൊസിന്റെ അ

ടുക്കൽ കൂടി വന്നു,

ന്ദ്രബ, യജമാനനെ, ആ വഞ്ചനക്കാ

രൻ ഇനി ജീവനൊടിരിക്കു ബാൾ,

മൂന്നു ദിവസത്തിനു അകം ഞാൻ ഉ

യിത്തെഴുനില്പകം, എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ര

കാരം ഞങ്ങൾ ഒക്നുണ്ട്.

നൂരം ആകയാൽ അവന്റെ ശിഷ്യ

ന്മാർ അാത്രിയിൽ വന്ന് അവനെ

മൊഷ്ടിച്ചുകളഞ്ഞു. അവൻ മരിച്ചവ

രിൽനിന്ന് ഉയിത്തെഴുനീറ്റു എന്ന

ജനങ്ങളൊട പറയാതെ കണ്ടും,

പിന്നത്തെ വഞ്ചന എറ്റവും വാ

ായ്ക്കാതെ കണ്ടും, നീ മൂന്ന ദിവസ

ത്തെ 9ളം പ്രെതക്കല്ലറ ഉറെപ്പാക്കു

വാൻ കല്പിക്കെണും എന്ന് പറഞ്ഞു.

ണ്ഠ പീലാത്തൊസ അവരൊട്,

നിങ്ങൾക കാവൽ ഉണ്ടല്ലൊ; പൊ

യി, നിങ്ങളാൽ ആക നടത്തൊ

ഉം അത ഉറെപ്പാക്കുവിൻ എന്ന പ

ഠഞ്ഞു.

നൃത്ര അപ്രകാരം അവർ പൊയി,

കല്ലിന മുദ്രയിട്ട, കാവലാക്കി, പ്രെ

തകല്ലറ ഉറെപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

വ_ന അഡ്രായം. *

. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിപ്പ.-ൻ അ

വ്സ്രീകൾക്കും,-് തന്റെ

ശിഷ്യന്മാക്കും പ്രതൃക്ഷനായത്.

ഫൻ ബപ്പിസ്തു ചെയ്യാൻ അവ

തെ അയക്കുനത്.

-് നെ ശാബരു ദിവസത്തിന്റെ

അന്തത്തിൽ, ആഴ്ചകളിൽ ഒന്നാം ആ

ഴ്ചയുടെ ഉഷസ്സിന, മശ്ലനെ മ

റിയയും, മറെറ മറിയയും പ്രെതക്ക

ല്ലറ നൊക്കുവാനായിട്ടു വന്നു.

വ. അപ്പൊൾ, കണ്ട'ലും, ഒരു മ

ഹാ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. എൻ.കൊ

ണ്ടെന്നാൽ കരാവിന്റെ ദൂതൻ

സപ്റ്റത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവ് , ക

ല്ല വാരിലിൽനിന്ന് ഉരുട്ടി കളഞ്ഞു,

അതിനെൽ ഇരുന്നിരുന്നു.

മ്പ അവന്റെ മുഖ്തൂപം മിന്നൽ

പൊലെയും, അവന്റെ റ ഉു പ് ഉറു

ച്ചുമ•ത്തു വെ_ാലെ 6 വണ്മയുള്ളതായും

ഇരു നര •

ര, കാവല്ലാർ അവനെ കണ്ട് ഭയം

കൊണ്ടു വിറച, മരിച്ചവരെ പൊ

ലെ ആയി തിന്നു.

@ എന്നാറെ ദൈവദൂതൻ ഉത്തര

മായിട്ട ശ്രീകാട്, നിങ്ങൾ ഭയ

് പടരുത : എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ക

ർ ശ്രീ തറെക്കപ്പെട്ട യെ ശുവിന്റെ

നിങ്ങൾ അനെപ്ഷിക്കുന്നു എന്ന

ഞാൻ അറിയുന്നു. -

നൃ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല. എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞ പ്ര

കാരം, ഉയിത്തെഴുനീററ് ിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ വന്ന,കതാവ് കിടന സ്ഥ

ലം കാബിൻ.

പിന്നെ വേഗത്തിൽ പൊയി,

അവ ന്റെ ശിഷ്യനാതൊട്,അവൻ

മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിത്തെഴുനി

റ്റിരിക്കുന്നു : കണ്ടാലും അവൻ നി

ങ്ങൾക്കു മുമ്പെ ഗലിലെയായിലെക്ക

പൊകനു; അവിടെ നിങ്ങൾ അവ
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വവു (്ര.

നെ കാണും എന്നു പറപിൻ: കണ്ടാ

ലും, ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറഞ്ഞു.

വ്വ പിനെ അവർ ഭയത്തൊട്ടും മ

ഹാ സന്തൊഷത്തൊടും കൂടി പ്രെത

കല്ലറയിൽനിന്ന വൈഗത്തിൽ പും

പ്പെട്ടു. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊട

അറിയിപ്പാനായിട്ട ഒടി പ്ലായി.

ൻ !! എന്നാറെ അവർ അവന്റെ

ശിഷ്യന്മാരൊട അറിയിപ്പാനായിട്ട

പൊകമ്പൊൾ, കണ്ടാലും, യെശുഅ

വ അ എതി തെറ്റ, വാഴ്സവിൻ,എന്ന

പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ അവർ അടുക്ക

ൽ വന്ന, അവനെ പാദങ്ങളിൽ പി

ടിച്ച്, അവനെ വന്ദിച്ചു.

ചം അപ്പൊൾ യെശു അവരൊട്,

ന ങ്ങൾ ഭയം പ്പടരുത്; പൊയി,എ

ചെൻറ് സഹൊദരന്മാർ ഗലിലെയാ

യിലെക്കു പൊകുവാൻ തക്കവണ്ണം

അവരൊട അറിയിച്ചുകൊൾവിൻ,

അവിടെ അവർ എന്നെ കാണും എ

ന്ന വാസ്തു

ച്ച | പിന്നെ അവർ പൊയ

പ്പൊൾ, കണ്ടാലും, കാവല്ലാർിൽ ചി

ലർ പട്ടണത്തിലെക്കു വന്ന, ഉണ്ടായ

കയ്യങ്ങളെ ഒക്കെയും പ്രധാനാചാ

യ്യന്മാരൊട അറിയിച്ചു

ചവ. അപ്പൊ9് അവർ മൂപ്പന്മാരൊ

ട ക്രടെ ഒന്നിച്ചു കൂടി, ആടലാചന

ചെയുിട്ടം കാവല്ലാഷ് വളരെ ദ്രവ്യം

കൊടുത്ത,

.ം. നിങ്ങൾ, അവന്റെ ശിഷ്യ

ന്മാർ രാത്രിയിൽ വന്ന, ഞങ്ങൾ ണ്ണി
ങ്ങിയിരിക്കുമ്പൊൾ അവനെ മൊ

ക്ടിഷു കളഞ്ഞു, എന്ന പറവിൻ.

കര. ഇതനാടുവാഴികകൊ

ട്ടാലും ഞങ്ങൾ അവനെ സമ്മതം വ

രുത്തി, നിങ്ങളെ വിചാൻ6 പെടാത്ത

വർാക്കും എന്ന വറ ഞഞ്ഞു.

.c@ അവർ ഗൂറും വാങ്ങികൊണ്ട്,

തങ്ങൾക്ക് ഉപലെശിക്കപ്പെട്ട പ്രകാ

രം ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ • tം വചനം

യെഫ്രഭാരുടെ ഇടയിൽ ഇനവ

തെക്കും പൊതുവിൽ ശ്രുതിപ്പെട്ടിരി

ബ.

ഫൗ {് അപ്പൊൾ പതിനൊന്ന ശി

ഷ്യന്മാർ ഗലിലെയായിലെക, യെ

ഋ തങ്ങൾക നിയമിച്ചിരുന്ന മലയി

ലെക്കു പൊയി.

ക് അവിടെ അവർ അവനെക

ണ്ടാറെ, അവ ന വന്ദിച്ചു: എന്നാൽ

ചിലർ സംശയിച്ചു.

ഫവൃ "് അപ്പൊൾ യെശു അടുകൽ

വന്ന അവരെ.ട സംസാരിച്ച, സ്വ

ഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധി

കാരവും ഇനിക നല്ല,പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഫൻ ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെ

ട്ട, സകല ജ:തികളെയും ശിഷ്യൻാ

കി, പിതാവിന്റെയും, പുത്രന്റെ

യും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാ

മത്തിൽ അവരെ ബഹിസ്തപ്പെടുത്തി.

വ.ം ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട കല്പിച്ച കാ

ഴ്വങ്ങളെ ഒക്കെയും പ്രമാണിച്ച ന

ടപ്പാനായിട്ട അവരെ പഠിപ്പിച്ചു

കൊണ്ടിൽിപ്പിൻ: വിശൈഷിച്ചു, ക

ണ്ടാലും, ലൊകാവസാനത്തൊളവും

ഞാൻ എല്ല:ബ്ലൊഴും നിങ്ങളൊട

|ക്ഷി ഉണ്ട് എന്ന പറഞ്ഞു. ആമെൻ
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മക്കൊസ് എഴുതിയ എവൻഗെലിയൊൻ.

-ല അഡ്രായം.

് യൊഹന്നാൻ ബപൂിസ്തു പ്രവൃ

ത്തിച്ചത്.-ൻ യെശു ബഹി

പ്പെടുന്നത്.--വ പരീക്ഷിക്കപ്പെ

ടൂനത.-ഛ- പ്രസംഗിക്കുന്നത്.

.ഠൗ പത്രൊസിന്റെയും മറ്റുള്ള

വ തെയും വിളിക്കുന്നത്._മ്പവ. പ.

ലക്സ് ഠ തൊഗശാന്തി വരുതുന്നത്.

ലെ വത്തിന്റെ പുത്രനായ യെ

{ർ ക്രിസ്തുവിന്റെഎവൻഗെലിയൊ

മെൻറ ആരംഭം ;

വ കണ്ടാലും, ഞാൻ എന്റെ ദൂത

നെ നിന്റെ മുഖത്തിനു മുമ്പാകെ

അയക്കുന്നു, അവൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ

നിന്റെ വഴി നന്നാക്കും എന്നും,

മ്പ, കത്താവിനെൻറ വഴി നന്നാക്കു

വിൻ, അവന്റെ ഊടുവഴികളെ

നെതെ ആക്കുവിനെന്ന വനത്തിൽ

വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ ശബ്ദമെ

ന്നും, ദിഘദികളിൽ എഴുതിയിരി

ക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നെ.

രം ചെയാഹനാൻ വനത്തിൽ ബ

പൂിസ്മപ്പെടുത്തി, പാപമൊചനത്തി

നായിട്ട അനുതാപത്തിന്റെ ബഹി

സ്ത പ്രംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

@ അപ്പൊൾ യെഫ്രദിയാ ബലശം

ഒക്കെയും, യെറുശലമിക്കാരും അവ

ന്റെ അടുക്കലെക്കു പുറപ്പെട്ടുപൊ

യി, തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ അനു

സരിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവരും യൊർ

ാൻ നദിയിൽ അവനാൽ ബഹ്ലി

്പ്പെട്ടു.

നൂ ആ യൊഹന്നാൻ ഒട്ടകതൊമം

കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും, തന്റെ അരയി

ൽ ഒരു തൊൽ വാറും ഉടുക്കുന്നവ

നും: വെട്ടുക്കിളികളും കാട്ടുതെനും ഭ

ക്ഷിക്കുന്നവനും ആയിരുന്നു :

ഷ, വറഞ്ഞു, എന്നെക്കാൾ എറ്റവ

വും ബലവാനായവൻ എഖൻറ പി

നാലെ വരുന്നു, അവന്റെ ചെരി

പുകളുടെ വാറ കനിഞ്ഞ അഴിപ്പാൻ

ഞാൻ യൊമ്രനല്ല.

വ്വ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട നിങ്ങ

ളെ ബഹിസ്തപ്പെടുത്തി സതൃം: എ

നാൽഅവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊ

ണ്ട നിങ്ങളെ ബപൂിസ്തപ്പെടുത്തും.

ൻ T പിനെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ

ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ, യെശു ഗ

ലിലെയായിലെ നസറെത്തിൽനി

ന്ന വന, യൊർദാനിൽ യൊഹ

നാനാൽ ബ്പൂിസ്തപ്പെട്ടു.

്ഥം എന്നാറെ അവ1ൻ ഉടനെ വെ

ള്ളത്തിൽനിന്ന ക്രെറുമെമ്പാൾ, സ്വ

{hങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുന്നതും,ആത്മാവ

ഒരു പ്രാവ പൊലെ അവന്റെ മെ

ൽ ഇറങ്ങിവരുന്നതും അവൻ കണ്ടു:

കം നീ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ആ

കന്നു, നിന്നിൽ ഇനിക്ക നല്ല ഇഷ്ടം

ഉണ്ട്, എന്ന സപഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു

ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.

ഫവ. പിനെ ഉടനെ ആത്മാവ

അവനെ വനത്തിലെക്കു പൊകമാ

റാക്കി.

ഥന്മ, അവൻ അവിടെ വനത്തിൽ

നാല്പത ദിവസം ഇരുന്ന, സാത്താ

നാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു; കാട്ട ഭൂഗ

ങ്ങളൊടും കൂടെ ആയിരുന്നു , പി

് ന ദൈവദൂതന്മാർ അവന ശുശ്രൂ

ംബ ചെയ്യം

ഛ. ീപിനെ യൊഹന്നാൻ കാ

വലിര} എല്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ശൈ

ഷം, യെശു ഗലിലെയായിലെക്കു വ

ന്ന ലൈവ് രാജ്യത്തിന്റെ ഏവൻ

ഗെലിയൊനെ പ്രസംഗിച്ചു.

ച@ കാലം- തികഞ്ഞു, ദൈവത്തി

ന്റെ രാജ്യവും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു:

H

9 വിശേഷിച്ച അവൻ പ്രസംഗി
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നിങ്ങൾ അനുതാപപ്പെട്ട, എവൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്റെ

ഗെലിയൊനെ വിശ്വസിച്ചുകൊൾ |നിലവിളിച്ചു,

വിൻ, എന്ന പറഞ്ഞു. വരം വിട്, നസറായക്കാരനായ

. . നൂ പിനെ അവൻ ഗലിലെയാ | യെശു, ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും എ

യ ലെ കടലിന്റെ അരികെ നട |ന്ത്? നി ഞങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാനാ

ക്കുമ്പൊൾ, അവൻ ശ് മൊനും അവ |യിട്ട വന്നുപൊ? നീ ആർാകുന്നു എ

ന്റെ സഹൊദരനായ അന്ത്രയൊ |ന ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നു. ദൈ

സും കടലിലെക്കു പല വിശുമ്പൊൾ, |വത്തിന്റെ പരിശുഷൻ തന്നെ, എ

അവരെ കണ്ടു; എന്തെന്നാൽ അവർ |ന പറഞ്ഞു.

മീൻ പിടിക്കുനവർ ആയിരുന്നു. | വ@ എന്നാറെ യെശു അവനെ

മ9 എന്നാറെ യെശു അവരൊട, ശാസിച്ച, നീ മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന, അ

നിങ്ങൾ എന്റെ പിന്നാലെ വരു വനിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു പൊക എ

വിൻ, എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മ ന്ന പറഞ്ഞു.

നുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും, എ വ്) അപ്പൊൾ ആ മെച്ഛാത്മാവ

ന പറഞ്ഞു. അവനെ വലിച്ച്, ഒരു മഹാ ശബ്ദ

കച്ച ഉടനെ അവർ തങ്ങളുടെ വ്' ത്തൊടെ നിലവിളിച്ച്, അവനിൽ

ലകളെ വിട്ടും കളഞ്ഞു, അവന്റെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പൊയി.

പിന്നാലെ പൊകയും ചെയ്തു. | വ5 വിശൈഷിച്ച അവർ എല്ലാവ

ഛൻ പിന്നെ അവിടെനിന്ന കറ രും അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്നതകൊണ്ട്

ഞൊന്ന കടന്ന പൊയപ്പൊൾ,അ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വൃവഹരിച്ചു,

വൻ സെബദിയുടെ പുത്രനായ യാ അവൻ അധികാരത്തൊടെ ജെച്ചാ

കൊബിനെയും, അവന്റെ സ|താകജൊടും കല്പിക്കുന്നു, അവ അ

രഹാദരനായ യൊഹന്നാനെയും വനെ അനുസരികയും ചെയ്യുന്നുവ

കണ്ടു, അവരും പടവിൽ തങ്ങളുടെ ജൊ, ഇത എന്ത്? ംൻം പുതിയ ഉപ

വലകളെ നന്നാകികൊണ്ടിരുന്നു. ദെശം എന്ത [ആകുന്നു ?) og)ന

വ.ം ഉടനെ അവൻ അവരെയും പറഞ്ഞു.

വിളിച്ചു. അവർ തങ്ങളുടെ അപ്പനാ ു പിന്നെ അവന്റെ കീരി 2.

യ സെബദിഖ്യ ക്രലിക്കാതൊട ക്ര|ടനെ ഗലിലെയായിക്കു ചുറ്റുമുള്ള

ടെ പടവിൽ വിട്ടു, അവന്റെ പി ദെശത്തിൽ ഒക്കെയും പരനു.

ന്നാലെ പൊകയും ചെയ്തു. വൻ പിന്നെ അവർ സഭയിൽ

വ.ം | പിനെ അവർ കപ്പ് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഉടനെ, യാകൊ

ഹൊമിലെക്കു ചെന്നു; ഉടനെ ശാ | ബി നാടും യൊഹന്നാനൊടും ക്ര

ബത ദിവസത്തിൽ അവൻ സഭയി |ടി ശിമൊന്റെയും അന്ത്രയൊസി

ലെക്കു കടന്ന, പഠിപ്പിച്ചു. ന്റെയും വീട്ടിലെക്കു വന്നു.

വ.വ. എന്നാറെ അവർ അവന്റെ | ബം അന്ന ശിമൊഹെൻറ ഭായ്യയുടെ

ഉപലെ ശത്തിൽ ആശ്ചയ്ക്കപ്പെട്ട്: എ | അമ്മ ജപരമായിട്ടു കിടന്നു. ഉടനെ

ന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ഉപാദ്ധ്യാ | അവർ അവളെ കറിച്ച അവനൊ

യന്മാർ എന്ന പൊലെ അല്ല, അ{ട പറഞ്ഞു. -

ധികാരമുള്ളവൻ എന്ന പൊലെ അ| . അപ്പൊൾ അവൻ അടുകൽ

വരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. |ചെന്ന്, അവളുടെ കയ്യെ പിടിച്ചു

വമ്പ അപ്പൊൾ അവരുടെ സ കൊണ്ട് അവ 6ള, എഴുനീലിച്ചു; ഉ5

ഭയിൽ ജെച്ഛാത്മാവൊട ക്രടിയ ഒരു നെ ജ_രം അവളെ വിട്ട മാറി,
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".

അവക അവക ശുശ്രൂഷ ചെയ്തയും ശുദ്ധനാക്കുവാൻ നിനക്കു കഴിയും

ചെയ്തു. ' എന്ന അവനൊട പാഞ്ഞു.

മ്പ്പ് ( വൈകിന്നരമായപ്പൊൾ, | ര. എന്നാറെ യെശു മനസ്സലി

സ്മയ്യൻ അസ്തമിച്ചതിന്റെ ശെഷം, ഞെ, തന്റെ കൈ നീട്ടി, അവനെ

അവർ തൊഗപ്പെടുവയെ എല്ലാവരെ തൊട്ട, ഇനിക്കു മനസ്സുണ്ട്, നി ശു

യും, പിശാച ബാധിച്ചവരെയും വൃനായി തിരുക, എന്ന അവനൊ

അവന്റെ അടുകൽ കൊണ്ടുവന്നു.|ട പറഞ്ഞു.

മ്പന. അത്രയുമല്ല നഗരം എല്ലാം രവ അങ്ങിനെ അവൻ പറഞ്ഞ

വാതിലിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ക്രടി പൊൾ, ഉടനെ കഷ്ടതൊഗം അ

യിരുന്നു. | വനെ വിട്ട മാറി, അവൻ ശുദ്ധനാ

മ്പര. അപ്പൊൾ അവൻ പലവിധ യി തീരുകയും ചെയ്തു.

മായുള്ള വ്വാധികളാൽ ഉപദ്രവപ്പെ' രമ്പ പിന്നെ അവൻ അവനൊട

ട്ടവരെ പലരെയും സൌടു്യമാക്കി, ഉറപ്പായിട്ട കല്പിച്ച, ഉടനെ അവ

വളരെ പിശാചുകളെയും പുറത്താ നെ പറഞ്ഞയച്ചു;

കി; പിശാചുക് തന്നെ അറിഞ്ഞത് രര, അവൻഅവനൊട, നൊക്ക്,

കൊണ്ട് അവയെ പറവാൻ സമ്മതി , നീ ആതൊടും ഒന്നും പറയരുത്;

ച്ചുതുമില്ല. എങ്കിലും നീ ചെന്ന, ആചാഴ്ചന നി

ഷ@ T അതികാലത്ത് ഇരുട്ടൊടെ നെത്തന്നെ കാണിച്ച്, അവക സാ

അവൻ എഴുനിറഠം പുറപ്പെട്ട, വ|ക്ഷിക്കായിട്ട, മൊഗെ കല്പിച്ചിട്ടുള്ളു.

നമായൊരു സ്ഥലത്തിലെക്കു പൊ വസ്തുക്കളെ നിന്റെ ശുദ്ധീകരണ

യി, അവിടെ പ്രാതിച്ചു. ത്തിനു വെണ്ടി ബലികഴിക്ക, എന

ബനൂ ശിവെമാനും അവനൊട ക്രടി പറഞ്ഞു.

യുള്ളവരും അവന്റെ പിന്നാലെ | രl@ എന്നാൽ അവൻ പുറപ്പെട്ട,

ബ്ബ. ആ സംഗതി വളരെ പ്രസംഗിച്ച,

മ്പ് അവർ അവനെ കണ്ടപ്പൊൾ, പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി. അത

എല്ലാവരും നിന്നെ അനെപഠിക്കു കൊണ്ട യെശു പിനെ പരസ്പമ?

നു, എന്ന അവനൊട പറഞ്ഞു. യി നഗരത്തിലെക്ക ചെല്ലുവാൻ ക.

നു അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ ഴിയാതെ, പുറത്ത് വനമായുള്ള സ്ഥ

=, ഞാൻ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ ലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു. അവിടെയും എ

പ്രസംഗിപ്പാനായിട്ട നാം അവി . ല്ലാ ഇടത്തിൽനിന്നും ജനങ്ങൾ അ

6 ട്ര ക്കും വെവാ6 കണും ; എന്ത6 ക0 വമെൻറ് അടുക്കൽബ•

ണ്ടെന്നാൽ അതിനായിട്ട ഞാൻ പു വ- അഡ്രായം.

റപ്പെട്ടുവന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു. | -- ്

്പിനെ അപൻ കല്ലയം|ക ഒരു പുതുക്കിനെ ഋ

യിൽ എല്ലാടവും അവരുടെ സഭക | സൊല്ലപ്പെട്ട്ല.-് ജ
ളിൽ പ്രസംഗിച്ച, പിശാചുകളെ ത്തായി ചെയ ഷിജു-്

പുറത്താക്കികൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ ചുങ്കുകാരൊടും പാപിക

ര-ം | അങ്ങിനെ ഇtിക്കു സെബാഠം ളൊടും കൂടി ഭക്ഷിക്കുന്നത്.

ഒരു കഷ്ടതൊഗി അവന്റെ അടു പിന്നെ കറയ ദിവസങ്ങളുടെ ശെ

ക്ക ൽ വന്ന, അവമെനാടു അവൻ പിന്നെ,യൂം കപ്പന

ച്ചു. അവന്റെ മുമ്പാകെ മുട്ടുകത്തി, |ഹൊമിലെക്കു പൊയി. അവൻ പ്

നിനക്ക മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നെ ട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്ന ശ്രുതിപ്പെട്ടു.

il 2



g/m മ6 കാസ വ. അ.

വ അപ്പൊൾ ഉടനെ വാതിലി =ം എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ പുത്ര

ന്റെ അടുക്കൽ കൂടി നില്പാൻ ഒട്ടും |ന ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മൊചി

സ്ഥലമില്ലാത്ത പ്രകാരം, പലരും പ്പാൻ അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന നി

ഒന്നിച്ചു കൂടി: എന്നാറെ അവൻ ഔദഠം അറിയെണ്ടുന്നതിനായിട്ട (അ

അവരൊട വചനം പറഞ്ഞു. |വൻ വ-l്കാബാബട ബ

ന. അപ്പൊൾ നാലാമുകളാൽ ചു. യുന്നു.)

മകപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷവാതകാരനെ | =. നീ എഴുനീറ്റ, നിന്റെ കി

അവർ അവന്റെ അടുകൽ കൊണ്ടു . ടക എടുത്ത്, നിന്റെ വീട്ടിലെക്ക

ബം |പൊക എന്ന ഞാൻ നിന്നൊട പ

ര പുരുഷാരത്തിന്റെ നിമിത്തമാ | റയുന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു.

യിട്ട അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന വ | ചവ ഉടനെ അവൻ എഴുനീറ്റ്,

രുവാൻ കഴിയായ്തുകൊണ്ട്, അവർ തന്റെ കിടക് എടുത്തുകൊണ്ട്, എ

അവൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മെ ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ പുറപ്പെട്ട

ൽക്രട്ട പൊളിച്ചു; വഴിയുണ്ടാക്കിയ പൊയി; അത്കൊണ്ട് എല്ലാവരും

തിന്റെ ശൈഷം, അവർ പക്ഷവാ ഭൂമിച്ചു. നാം ഒരുനാളും ഇപ്രകാരം

തക്കാരൻ കിടക്കുന്ന കിടക്കയെ താ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന പറഞ്ഞ, ദൈവ

ഴെ ഇറക്കി. ത്തെ സ്തുതിക്കയും ചെയ്യ.

@ എന്നാറെ യെശു അവരുടെ വി ചമ്പ“് പിന്നെ അവൻ പിന്നെ,

ശപാസം"കണ്ടിട്ട, പക്ഷവാതക്കാര |യും കടലിന്റെ അടുക്കൽ പുറപ്പെ

നൊട, പുത്ര, നിനക്കു നിന്റെ പാ |ട്ട പൊയി; അപ്പൊൾ പുരുഷാരം

പങ്ങൾ മൊചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എ|എല്ലാം അവന്റെ അടുകൽ വന്നു.

ന പറഞ്ഞു. അവൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കയും ചെ

നു അപ്പൊൾ ഉപാദ്ധ്യായന്മാരിൽ |യു.

ചിലർ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും, | ഛ. പിന്നെ അവൻ കടന്ന പൊ

അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ, - കമ്പൊൾ, അല്പായുടെ പുത്രനായ

ഇവൻ എന്തിന ഇപ്രകാരം ♔ | ലെവി ചുങ്കസ്ഥലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന

ഷണം പറയുന്നു? ദൈവം ഒരു |തിനെ കണ്ടു, അവനൊട, എന്റെ

വൻ മാത്രമല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മൊ | പിന്നാലെ വരിക, എന്ന പറഞ്ഞു.

ചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ആർ? എ| അവൻ എഴുനീറ്റ അവന്റെ പി

ന്ന ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും ഇരുന്നു. ന്നാലെ പൊകയും ചെയ്തു.

വ്വ അവർ ഇങ്ങിനെ തങ്ങളുടെ ഉ| ച@ പിനെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

ള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന യെശു ത |നാൽ, യെശു അവന്റെ വീട്ടിൽ ഭ

ന്റെ ആത്മാവിൽ അറിഞ്ഞ ഉട|ക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പൊൾ, വളരെ

നെ അവരൊട, നിങ്ങൾ cരം കാ | ചുങ്കക്കാരും പാപികളും യെശുവി

യ്യങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൊടൂം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊ

എന്തിന ചിന്തിക്കുന്നു : ടും കൂടെ ഇരുന്നു : എന്തകെ8ണ്ടെ

ൻ എത എളുപ്പം, •രം പക്ഷവാ |നാൽ അവർ പലരായിരുന്നു, അ

തക്കാരനൊട, നിനക്കു നിന്റെ |വർ അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു.

പാപങ്ങൾ മൊചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു | ചൗ എന്നാൽ അവൻ ചുങ്കക്കാതൊ

എന്ന് പറയുന്നതൊ, നീ എഴുനീ | ടൂം പാപികളൊടും കൂടെ ഭക്ഷിക്കു

റ്റ, നിന്റെ കിടക എടുത്ത്, നട |നതിനെ ഉപാദ്ധ്യായന്മാരും പറി

ക എന്ന പറയുന്നതൊ? ശന്മാരും കണ്ടാവെ, അവ. & അവ
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്ൻറ ശിഷ്യന്മാരൊട, എന്തിനു അ |

വൻ ചുങ്കക്കാതൊട്ടും പാപികളൊ

ടും കൂടെ ഭക്ഷിച്ച കടിക്കുന്നു? എന്ന

പറഞ്ഞു.

ഥ5) യെശു (അതി കെട്ടാറെ, അ

വമെർാട, സാപസ്ഥമുള്ളവക വൈദ്യ

ബബ ആവശ്യമില്ല. ബർാഗി

കളായുള്ള വ്കെ ഉള്ളൂ : ഞാൻ നിതി

മാന്മാതെ അല്ല, പാപികളെ അ

്ത്ര അനുതാപത്തിലെക്കു വിളിപ്പാൻ

വന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു.

ചവ്വ "് വിശെഷിച്ച യൊഹന്നാ

ന്റെയും പഠിശന്മാരുടെയും ശിഷ്യ

ന്മാർ ഉതെപാഷിക്കുന്നവരായിരുന്നു:

അവർ വന്ന, അവനൊട, യൊഹ

നാന്റെയും പഠിശന്മാരുടെയും ശി

ഷ്ട്രാർ ഉപൊഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ

നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഉപൈാഷിക്കു

ന്നില്ല, അതെന്തകൊണ്ട്? എന്ന പ

റയുന്നു.

ഥൻ എന്നാറെ യെശു അവതൊട

പറഞ്ഞു, മണവാളൻ തങ്ങ വെള്ളാട

ക്രടയുള്ള പ്പൊൾ, കല്ല്യാണ ഗൃഹത്തി

ലെ വൈപത്രങ്ങൾക്ക് ഉപൊഷിപ്പാൻ

കഴിയുമൊ? അവക മണവാളൻ ത

ങ്ങളൊട ക്രടെ ഉള്ള കാലത്തിൽ ഉ

പൊലിപ്പാൻ കഴികയില്ല.

വും മണവാളൻ അവരിൽനിന്ന

നിക്കപ്പെടെണ്ടുന്ന ദിവസങ്ങൾ വ

രും, അപ്പൊൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ

അവർ ഉപൊഷിക്കും.

വ. ഒരുത്തനും ഒരു പുതിയ വ

ഖണ്ഡം പഴയ വസ്ത്രത്തിന്റെൽ

തുനുമാറില്ല: അപ്രകാരമായാൽ അ

തിൽ തുനിയ പുതിയ ഖണ്ഡം പഴ

യതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുന്നു. കി

റൽ അധികം ഉണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നു.

വ.വ. പിന്നെ ഒരുത്തനും പുതിയ

വിഞ്ഞ പഴയ തൊല്ലകടങ്ങളിൽ പ

കന്റ് വെക്കുമാറില്ല : അപ്രകാരമാ

യാൽ പുതിയ വിഞ്ഞ തൊല്ലകടങ്ങ

പ്പൊകം, തൊല്ലകടങ്ങളും കെട്ടുപൊ

കം : പുതിയ വിഞ്ഞ പുതിയ തൊ

ല്ലകടങ്ങളിൽ അത്രെ പകന് വക്കു

പ്പെടെണ്ടുന്നതാകനു.

പന. പിന്നെ ഉണ്ടായത് എ
തെന്നാൽ, അവൻ ശാബത ദിവ

സത്തിൽ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി

നടന്നുപൊയി; അപ്പൊൾ അവ

ന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വഴി നടക്കുമ്പൊ

്, കതിരുകളെ പറിച്ചു തുടങ്ങി.

വര. അപ്പൊൾ പഠിശന്മാർ അവ

നൊട കണ്ടാലും, ശാബത ദിവസ

ത്തിൽ[ചെയ്യാൻ] വൃായമില്ലാത്തത

അവർ എന്തിന ചെയ്യുന്നു? എന്ന പ

റഞ്ഞു.

വ @ എന്നാറെ അവൻ അവരൊ

ട, ദാവീദിന ആവശൃം ഉണ്ടായി,

അവനും അവനൊട ക്രടെ ഉു.

വകം വിശന്നപ്പൊഠം, അവൻ എ

ന്ത്ര ചെയ്ത് ?

പനൂ എങ്ങിനെ അപൻ ആബി

യതാർ എന്ന പ്രധാനാചാഴ്വമെൻറ

ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭ

വനത്തിലെക്കു പ്രവെശിച്ചു, ആചാ

ഴ്വനാഥ്. അല്ലാതെ [ആകം) ഭക്ഷി

പ്പാൻ നൂായമില്ലാത്ത കാഴ്ച അപ്പ

ങ്ങ62, ഭക്ഷിച്ചു. തിനൊട ക്രടെ ഉ

ള്ള വകം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത നി

ങ്ങൾ ഒരുനാളും വായിച്ചിട്ടില്ലയൊ?

എന്ന പറഞ്ഞു.

വ. പിന്നെയും അവൻ അവരൊ

ട, ശാബത ദിവസം മനുഷ്യന്നായി

ട്ട ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യൻശബ

ദിവസത്തിനായിട്ടല്ല :

വവ്വ ഇതകൊണ്ടു മനുഷ്യന്റെ പു

ത്രൻ ശ9ബത ദിവസത്തിന്റെയും

ക്താവ ആകന്നു, എന്നു പറഞ്ഞും

ബ അായം.

ച സൈശാഷിച്ച കൈക സൌഖ്യമാക്ക

പ്പെടുന്നത്.--ബ അപ്പൊസ്റ്റൊ

ജെ. പൊളിക്കും, വീഞ്ഞയും ഒഴുകി ലന്മാർ തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്.
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വ.വ. ക്രിസ്തു ഉപാദ്ധ്യായന്മാരെ

ദൈവദൂഷണത്തെ കുറിച്ച ബാ

ധം വരുത്തുന്നത്.-മ്പ, ക്രി

വിന്റെ സംബന്ധക്കാർ ഇന്നവ

രാക്നു എന്നുള്ളത്.

വG്നാറെ അവൻ പിനെയും സഭ

യിലെക്ക് കടന്നു; അവിടെ ഒരു

കെ ശൈാഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ

ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ. അപ്പൊ9് അവർ അവനിൽ

കുറ്റം ചുമത്തെ ണ്ടന്നതിന്, അവൻ

അവനെ ശാബത ദിവത്തിൽ സൌ

വൃമാക്കുമൊ, എന്ന അവനെ നൊ

കിയിരുന്നു.

മ്പ. അനന്തരം അവൻ ശൈാഷിച്ച

കെയുള്ള മനുഷ്യനൊട, നി നടു

വിൽ എഴുനില്ല, എന്ന പറഞ്ഞു.

ര. പിന്നെ അവൻ അവരൊട്,

ശാബത ദിവസങ്ങളിൽ ഗുണം ചെ

യ്യുന്നതൊ, ദൈാഷം ചെയ്യുന്നതൊ?

ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്നതൊ, കൊല്ല

ന്നതൊ എത ന്യായമാകുന്നു? എന്ന

പറഞ്ഞു. എന്നാറെ അവർ മിണ്ടാ

6).ത ഇരുന്നു.

@ പിനെ അവൻ അവരുടെ ഹു

ദയത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തെ കുറിച്ച

ക്ലെശപ്പെട്ട, കൊപത്തൊടെ അവ

രിൽ ചുറ്റും നൊകി, ആ മനുഷ്യ

നൊട, നിന്റെ കൈ നീട്ടക, എ

ന പറഞ്ഞു. അവൻ [അത] നിട്ടി:

അവന്റെ കെ മറെറത പൊലെ

നല്ലവണ്ണം സപ്രസ്ഥമാകയും ചെയ്തു.

സ്ത പിനെ പറിശന്മാർ പുറപ്പെ

ട്ട പൊയി, അവനെ നശിപ്പിക്കെ

ണ്ടുന്നതിനായിട്ടു എറൊദിയ്ക്കാതൊ

ട കൂടി അവന വിതൊധമായി ഉ

മനെ ആലൊചന ചെയ്തു.

• എന്നാൽ യെശു തന്റെ ശിഷ്യ

ാതൊട ക്രട് അവിടെനിന്ന കട

ലിന്റെ അരികിലെ ു വാങ്ങിപൊ

ഫ്രദിയായിൽനിന്നും,

വ്വ യെറുശലെമിൽനിന്നും, ഇദു മി

യായിൽനിന്നും, യൊർലാന്റെ ആ

ക്കരയിൽനിന്നും വളരെ പുരുഷാ

രവും അവന്റെ പിന്നാലെ ചെ

നു: അത്രയുമല്ല തുറിനും സിദൊ

ന്നും ചുറ്റുമുള്ള വർായി വളരെ പു

രു ഷാരം, അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാഴ്ച

ങ്ങളെ കൊണ്ട്, അവ റെൻ ഠ

അടുക്കൽ വന്നു.

ൻ അപ്പൊൾ പുരുഷാരത്തിന്റെ

നിമിത്തമായിട്ട. അവർ തന്നെ ഞെ

രുക്കാതെയിരിക്കെണ്ടുന്നതിന്, തനി

ക്ക ഒരു പടവ ഒരുങ്ങിയിരിക്കെ നേ

മെന്ന അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാ

തൊട പറഞ്ഞു.

ചം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ

പലരെയും സ്പ്രസ്ഥമാക്കി; അത്കൊ

ണ്ട വൃാധികളു.ള്ളവർ എല്ലാവരും

അവനെ തൊടെണ്ടുന്നതിന് അവ

ന്റെ മെൽ തിരക്കി ചെന്നു.

ബ മെച്ഛാത്മാക്കളുംഅബ ബ

ണ്ട പൊൾ, അവന്റെ മുമ്പാകെ വി

ണ,നി ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ആ

കുന്നു എന്ന ഉറക്കെ വിളിച്ചു പഠഞ്ഞു.

ഫ.വ. എന്നാൽ അവർ തന്നെ പ്ര

സിദ്ധപ്പെടുത്തരുത് എന്ന അവൻ

അവരെ വളരെ വിലകി.

ചമ്പ T പിനെ അവൻ ഒരു മല

യിനെമൽ കസെറി, തനിക്കു മനസ്സാ

യുള്ളവരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു. അ

വർ അവന്റെ അടുക്കൽ വരികയും

ചെയ്തു.

ഛ. അപ്പൊൾ അവൻ തന്നൊട

ക്രടി ഇരിപ്പാനായിട്ടും, പ്രസംഗി

പ്പാൻ പറഞ്ഞയപ്പാനായിട്ടും,

ഫ@ തൊഗികളെ സ്പ്രസ്ഥമാക്കി,

പിശാചുകളെ പുറത്താക്കുവാൻ അ

ധികാരമുള്ളവരാകുവാനും പന്ത്രണ്ട

പെരെ നിയമിച്.

കണ്ഠ ശ'മൊന അവൻ പനെത്രാസ

യി: ഗലിലെയായിൽനിന്നും, യ എന്ന നാമം കൊടുത്തു.



മ6)ാസ നു. അ. ക്രൻ

.c9 സെബദിയുടെ പുത്രനായ യാ

ക്കൊബാ, യാക്കൊബിന്റെ സഹൊ

ദരനായ യൊഹന്നാനും, (അവൻ

ഇവക്ക് ഇടിയുടെ പുത്രന്മാരെന്ന അ

ത്ഥമുള്ള ബൊവ നെർഗെസ്സ് എന്ന

നാമങ്ങൾ കൊടുത്തു;)

.-ു അന്ത്രയൊസും, ഫിലിപ്പൊ

സും ബ്രൊലൊമായും, മത്തായി

യും, തൊമാസും, അല്പായുടെ പുത്ര

നായ യാക്കൊഞ്ചും, തദായും, കനാ

നായക്കാരനായ ശിമൊനും,

ംൻ അവനെ കാണിച്ചുകൊടുത്ത

വനുമായ യെഹുദാ ഇസ്മറിയൊ

തും : പിനെ അവർ വീട്ടിലെക്ക

പൊയി.

വം | അവിടെ അവ4, അപ്പം ഭ

ക്ഷിപ്പാൻ പൊലും കഴിയാത്ത പ്ര

കാരം, പുരുഷാരം പിനെയും വ

നു കൂടി.

വ. എന്നാറെ അവന്റെ ചാച്ച

കാർ (അത] കെട്ടാറെ, അവൻ സു

ബൊധമില്ലാത്തവൻ ആകുന്നു എ

ന പറഞ്ഞു, അവനെ പിടിപ്പാനാ

യിട്ട പുറപ്പെട്ടു.

വ്വ വിശെഷിച്ചു തെയറുശലമിൽ

നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുവന്ന ഉപാദ്ധായ

ന്മാർ അവന ബെത്സ്ബുബ ഉണ്ട

എന്നും, പിശാചുകളുടെ പ്രമാണി

യെ കൊണ്ട് അവൻ പിശാചുകളെ

പുറത്താക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു.

വ.ബ അപ്പൊൾ അവൻ അവരെ

അടുക്കൽ വിളിച്ചിട്ടു, ഉപമകളായി

ട്ട അവരൊട് പറഞ്ഞു, സാത്താന

സാത്താന്റെ പുറത്താക്കുവാൻ കഴി

യുന്നത് എങ്ങിനെ?

@lരം ഒരു രാജ്യവും തനിക്കു തന്നെ

വിതൊധമായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു

എങ്കിൽ, ആ രാജ്യതിന നിലനി

ല്പാൻ കഴികയില്ല.

വ@ ഒരു വിടും തനിക്കു തന്നെ വി

മെർാധമായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എ

ഴികയില്ല.

വന (അങ്ങിനെ? സാത്താൻ തനി

കു തന്നെ വിരെ5ധമായി എഴുനീ

റ്റ പിരിഞ്ഞാൽ, അവന അവസാ

നം ഉണ്ടാക അല്ലാതെ, നിലനില്പാൻ

കഴികയില്ല.

വു ബലവാനെ മുമ്പെ കെട്ടാ

തെകണ്ട, ഒരുത്തനും ഒരു ബലവാ

ന്റെ വീട്ടിലെക്കു കടന്ന്, അവന്റെ

സമ്പതുകളെ കൊള്ളയിടുവാൻ ക

ഴകയില്ല; (കെട്ടിയാൽ) അപ്പൊൾ
അവന്റെ വീട കൊള്ളയിടാം.

വവ്വ മനുഷ്യരുടെ മകളൊട സക

ല പാപങ്ങളും അവർ ദുഷിച്ച പറ

യുന്ന സകല ദൂഷണങ്ങളും ക്ഷമിക്ക

പ്പെട് ഠ :

വൻ എന്നാൽ ആരെങ്കിലും പി

ശുദ്ധാത്മാവിന വിതൊധമായി ദൂ

ഷണം വചറഞ്ഞാൽ, അവന ഒരു നാ

ളും ക്ഷമയുണ്ടാകാതെ, നിത്രമായു

; ഉള്ള ശിക്ഷെക്ക ഹെത്തുവാകുന്നു എന്ന

ഞാൻ സതൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട പ

റയുന്നു.

മ്പം അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അ

വന ഒരു ഐച്ഛാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന

അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ബ. അപ്പൊൾ അവന്റെ സ

ഹൊദരന്മാരും അമ്മയും വന്ന, വ്യ

റത്ത നിന്നിട്ട, അവനെ വിളിപ്പാൻ

അവന്റെ അടുകൽ ആളയച്ചു.

മ്പ.വ. അവന്റെ ചുറ്റും പുരുഷാ

രവും ഇരുന്നിരുന്നു, അവർ അവ

നൊട, കണ്ടാലും, നിന്റെ അമ്മ

യും നിമെൻറ സഹൈാദരന്മാരും പു

റത്ത നിന്നെ അനെ_ഷിക്കുന്നു എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പമ്പ എന്നാറെ അവൻ അവതൊ

ബ ഉത്തരമായിട്ട, എഖഠൻറ അമ്മ എ

ങ്കിലും, എന്റെ സഹൈാദരന്മാർ എ

ങ്കിലും ആർ ആകുന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു"

മ്പര. പിനെ അവൻ തന്റെൻറചു

ങ്കിൽ, ആ വിടിന നിലനില്ലാൻ ക ററിലും ഇരുന്നവരെ ചുറ്റും നൊ
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കി, കണ്ടാലും, എന്റെ അമ്മയും എ

മെൻറ് സഹൊദരന്മാരും

മ്പ@ എന്തുകൊണ്ടെനാൽ ആരെ

ങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്ര കാ

രം ചെയ്യുമൊ, അവൻ എന്റെ സ

ഹൊദരനും, എന്റെ സഹൊദി

യും, എന്റെ അമ്മയും ആകുന്നു എ

ന്ന് പറഞ്ഞു.

അ" അജ്യായം.

ക വിമതിക്കുന്നവന്റെ ഉപമ.-ഫരം

അതിന്റെ അതഠം._വന്നു അഹ

സ്യമായി മുജെ.ക്കുന്ന വിത്തിന്റെ

യും.-ബം കടുക മണിയുടെയും

സംഗതി.

പിന്നെ അവൻ പിന്നെയും കടലി

ന്റെ അരികെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി.

ബഹു പുരുഷാരവും അവന്റെ അ

ടുകൽ വന്നുകൂടി, എന്നത്കൊണ്ട

അവൻ ഒരു പടവിൽ കനെറി, ക

ടലിൽ ഇരുന്നു ; പുരുഷാരം എല്ലാം

കടലിന്റെ അരികെ കരയിലും ഇ

ബ

• മറ്റു ചിലതും മുള്ളുകളുടെ ഇട

യിൽ വീണു, മുള്ളുകൾ വളൻ, അ

ത ഞെരുകികളഞ്ഞു, അത ഫലം ത

ന്നതുമില്ല. -

വ്വ മറ്റു ചിലതും നല്ല നിലത്തിൽ

വീണു, വളൻ വദ്ധിക്കുന്ന ഫലം ത

നു: ഒന്ന മുപ്പത് മെനിയും, ഒന്ന

അറുപതും, ഒന്ന നൂറുമായി ഫലം ത

രികയും ചെയ്തു. -

ൻ പിന്നെ അവൻ അവരൊട്,

കൊൻ ചെവികളു.ള്ളവൻ കെ

ൾകപ്പെട്ടു എന്ന പറഞ്ഞു.

ചം പിനെ അവൻ തനിച്ചിരി

ക്കൂ ബൊൾ, പന്ത്രണ്ട് ആളുകളൊട

ക്രടി അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ള വ& ആ

ഉപമയെ കുറിച്ച് അവനൊട ചൊ

ദിച്ചു.

ച്ച എന്നാറെ അവൻ അവരൊ

ട പറഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യ

ത്തിന്റെ രഹസ്യം അറിവാനായി

ട്ട നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപ്പെട്ടതാകന്നു : എ

നാൽ പുറതൃള്ളവ് എല്ലാ കാഴ്വങ്ങ

ളും ഉപമകളിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു :

വ. അപ്പൊൾ അവൻ വa തെ. കാ ചവ. അവർ ഒരിക്കലും മനസ്സ തി

യ്യങ്ങളെ ഉപമകളായിട്ട അവരെ  ിയപ്പെടാതെയും, അവരുടെ പാ

പഠിപ്പിച്ചു. അവന്റെ പഠിത്വത്തി;പങ്ങൾ അവരോട ക്ഷമിക്കപ്പെടാ

ൽ അവൻ അവരൊട പറഞ്ഞു. | തെയും ഇരിപ്പെണുന്നതിന, അവർ

മ്പ, കെട്ടുകൊൾവിൻ കണ്ടാലും, കണ്ടിട്ടും കാണും, അറിയാതെയും ;

ഒരു വിതെക്കുന്നവൻ വിതെപ്പാനാ അവർ കെട്ടിട്ടും കൊ, തിരിച്ച

യിട്ട പുറപ്പെട്ട | റിയാതെയും ഇരിപ്പാനായിട്ട ആക

രം അവൻ വിതെക്കുമെമ്പാഠം ഉണ്ടാ ബ.

യത എന്തെന്നാൽ, ചിലത വഴിയ ചമ്പ പിനെ അവൻ അവതൊട

രികെ വീണു, അപ്പൊൾ ആകാശ' പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ംരം ഉപമ അ

അിലെ പക്ഷികൾ വന്ന അത ത}}റിയുന്നില്ലയൊ? അപ്രകാരമായാൽ

നുകളഞ്ഞു. മറ്റ എല്ലാ ഉപമകളെയും നിങ്ങൾ

@ വെറെ ചിലത എറ മണ്ണില്ലാ ! എങ്ങിനെ അറിയും

ത്ത പാറ നിലത്തിൽ വീണു: അരി | ഛഃ |് വിതെക്കുന്നവൻ വചനം

ന മണ്ണ താഴ്ചയില്ലായ്തുകൊണ്ട് അത |വിതെക്കുന്നുവല്ലോ.

ഉടനെ മുള്ളു; ഥ@ എന്നാൽ വചനം വിതെക

ന്നു എങ്കിലും സ്മയ്യൻ ഉദിച്ചപ്പൊൾ | പ്പെടുന്ന വഴിയരികെ ഉള്ളവർ ഇ

അത് വാടിപൊ ി; അതിന വെ |വർ ആകനു : ഇവർ കെട്ടപ്പൊൾ,

രില്ലായ്ക്കുകൊണ്ട് ഉണങ്ങിപൊയി. 'ഉടനെ സാത്താൻ വന്ന, അവരു



മ6)ാസ അ' അ,

വു

്ട ഹൃദയങ്ങളിൽ വിതെകപ്പെട്ട

വചനം എടുത്തുകളയുന്നു.

ച്ൗ അപ്രകാരം തന്നെ പാഠ നി

ലത്തിൽ വിതെക്കപ്പെടുന്നവർ ഇവർ

ആകന്നു; ഇവർ വചനം കൊക്കു

മ്പൊൾ, ഉടനെ അതിനെ സന്തൊ

ഷത്തൊടെ കൈക്കൊള്ളുന്നു :

ക് എങ്കിലും ഇവക തങ്ങളിൽ വെ

രില്ലാതെ, കറയകാലം മാത്രം നി

ല്ലുന്നു : പിനെ വചനം നിമിത്ത

മായിട്ട ഉപദ്രവം എങ്കിലും, പീഡ

എങ്കിലും ഉണ്ടാകമെമ്പാൾ, ഉടനെ

ഇവർ വിരുദ്ധപ്പെടുന്നു.

ചവ്വ പിന്നെ മുള്ളുകളുടെ ഇടയിൽ

വിതെക്കപ്പെടുന്നവർ ഇവർ ആക

നു : ഇവർ വചനം കൊവർ

ആകനു.

ചൻ എന്നാൽ ഇഹലൊകത്തിന്റെ

വിചാരങ്ങളും, ധനത്തിന്റെ വ

ഞ്ചനയും, മറ്റ കാഴ്വങ്ങളെ കുറിച്ചു

ള്ള മൊഹങ്ങളും അകത്ത കടന്ന,

വചനം ഞെരുകികളയുന്നു, അത

നിഷലമായി തിരുകയും ചെയ്യുന്നു.

വം പിനെ നല്ല നിലത്തിൽ വിതെ

കപ്പെടുന്നവർ ഇവർ ആകുന്നു; ഇ

വർ വചനം കെട്ട, കൈക്കൊണ്ട്, ഒ

ന്ന മുപ്പതും, ഒന്ന അറുപതും, ഒന്ന ആ

റുമായി ഫലം തരുന്നവർ ആകുന്നു.

പഠ ണ്ണ പിന്നെ അവൻ അവരൊ

= പറഞ്ഞു, വിളക് ഒരു പറയിൻ

കീഴിൽ എങ്കിലും,ഒരു കട്ടിലിൻ കീഴി

ൽ എങ്കിലും വെകപ്പെടുവാനായിട്ടു

കൊണ്ടുവർപ്പെടുന്നുവൊ? ഒരു വി

ള്ളക്കുതണ്ടിനെന്മൽ വെക്കപ്പെടുവാനാ

യിട്ടല്ലയൊ?

വ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ വെളി

പ്പാടാതെ, രഹസ്യമായുള്ളത ഒന്നു

മില്ല; വെളിയിൽ വരാതെ, മറെക്ക

പ്പെട്ടതുമില്ല. -

വ.വ. കെdoപ്പാൻ യാതൊരുത്തനും

ചെവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ

വര. പിനെ അവൻ അവരൊജ

പറയുന്നു, നിങ്ങൾ കൊക്കുന്നത

എന്തെന്ന സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ:

നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ കൊണ്ട

തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അളക്കപ്പെടും .

കൊക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അധികവും

നല്ല,പ്പെടും.

വl@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എവൻ

ഉള്ളവനൊ, അവന കൊടുക്കപ്പെ

ടൂം: എവൻ ഇല്ലാത്തവനൊ, അവ

ന്നുള്ളതും ക്രടി അവനിൽനിന്ന് എ

ടുത്തുകൊള്ള പ്പെടും.

വസ്ത പിനെ അവൻ പറഞ്ഞു,

ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഒരു മനു

.ുൻ എതപ്രകാരം നിലത്തിൽ വി

ത്ത ഇടുകയും ,

വ. രാവും പകലും ഉറങ്ങി, എഴു

നില്പംയും, ഇനപ്രകാരം എന്ന അ

വൻ അറിയാതെ, ആ വിത്ത മുളച്ച

വളരുകയും ചെയ്യുന്നുവൊ, അപ്ര

കാരം ആകുന്നു.

വവ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഭൂമി താ

ൻ തന്നെ മുബൈ മുളയും,പിനെ കതി

രും,അതിന്റെ ശൈഷം കരിരിൽനി

റഞ്ഞ മണിയുമായി ഫലം തരുന്നു.

വൻ എന്നാൽ ഫലം വിളഞ്ഞപ്പൊ

ഠം, കൊയിത്ത കാലം വന്നിരിക്ക

കൊണ്ട ഉടനെ അവൻ അരുവാളും

ബ്ബ. -

മ്പം | പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു,

നാം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എതി

നൊട സദൃശമാക്കും ? അല്ലെങ്കിൽ

അത് യാതൊരു ഉപമയെ കൊണ്ട

ഉപമിക്കും?

മ്പ. അത് ഒരു കടുകമണി പാ

ലെ ആകന്നു, ആയർ, നിലത്തിൽ

വിതെകപ്പെടുമ്പൊൾ, ഭൂമിയിലുള്ള

സകല വിത്തുകളെക്കാളും അത ചെ

റിയതാകുന്നു :

ന.വ. എന്നാൽ അത് വിതെകപ്പെ

ട്ടതിന്റെ ശൈഷം. അത വള് സ

കെck്കട്ടെ. കല സസ്യങ്ങളെക്കാളും വലിയതാ



നു വ. മകൊസ G) അ.

യി, ആകാശത്തിലുള്ള പക്ഷികൾക്

അതിന്റെ നിഴലിൻ കീഴെ വന്ന

വസിപ്പാൻ കഴിയുന്ന പ്രകാരം വ

ലിയ കൊമ്പുകളെ വിടുന്നു.

മ്പമ്പ ജനങ്ങൾക്കു കെഠാൻ കഴി

യുനെടത്തൊളം, അവൻ അപ്രകാ

അമുള്ള വല ഉപമകളെ കൊണ്ട് അ

വതൊട വചനം പറഞ്ഞു.

മ്പര. എന്നാൽ ഒരു ഉപമ ക്രടാതെ

അവൻ അവരൊട സംസാരിച്ചില്ല.

എങ്കിലും അവർ തനിച്ചിരിക്കുമ്പൊ

ൾ, അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊട

സകല കായ്യങ്ങളെയും തെളിയിച്ചു

പറഞ്ഞു.

ന ആ പിന്നെ ആ ദിവസം ത

നെ സസൃയായപ്പൊൾ,അവൻ അ

വമെൻാട്, നാം അക്ക6 അക്കു കടന്നു

വെ_ാക, എന്ന പറയുന്നു.

ബനൂ പിനെ അവർ പുരുഷാര

ത്തെ അയച്ചാറെ, അവൻ പടവിൽ

ഇരുന്ന പ്രകാരം തന്നെ അവനെ

കൊണ്ടുപൊയി, മറ്റ് ചെറിയ പ

ടവുകളും അവനൊട ക്രടെ ഉണ്ടാ

യിരുന്നു.

മ്പ5) അപ്പൊൾ ഒരു മഹാ കൊടു

ങ്കാററ ഉണ്ടായി, തിരകളും പടവി

ലെക്കു വെട്ടി വീണു, അത്കൊണ്ട് അ

ത അപ്പൊൾ നിറയുമാറായി.

മ്പവൃ'എന്നാൽ അവൻ അമരത്തിൽ

ഒരു തലയണമെൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടി

രുന്നു : അപ്പൊൾ അവർ അവനെ

ഉണതി, അവനൊട, ഗുതൊ, ഞ

ങ്ങൾ നശിച്ചുപൊയാൽ, നിനക്ക്

വിചാരമില്ലയൊ? എന്ന പറഞ്ഞു

മ്പൻ എന്നാറെ അവൻ എഴുനീ

റ്റ, കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു. കടലി

നൊട, അനങ്ങാതെ, സമാധാ

നമായിരിക്ക, എന്ന പറഞ്ഞു. അ

പ്പൊൾ കാറം നിന്നുപൊയി, മഹാ

ശാന്തത ഉണ്ടാകയും ചെയ്തു.

രം പിനെ അവൻ അവരൊട്,

പ്പെടുന്നു ? നിങ്ങൾക വിശ്വാസമി

ല്ലാത്തത് എങ്ങിനെ ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ര.ഥ എന്നാൽ അവർ വളരെ ഭയ

പ്പെട്ട, കാറ്റും കടലും ക്രടി ഇവ

നെ അനുസരിക്കുന്നതകൊണ്ട്, ഇ

വൻ എതപ്രകാരമുള്ളവൻ ആക

ന്നു? എന്ന തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.

ഭ അഡ്രായം.

ബ ക്രിസ്തു പിശാചുകളുടെ ലൈഗി

ചെയാനെ പുറത്താക്കുന്നത്._വl@

രക്തവാച്ഛയെ നീക്കുന്നത്.-ബ@

യായിറൊസിന്റെ മകളെ ജി

വിപ്പിക്കുന്നത്.

പിന്നെ അവൻ കടലിന്റെ അക്ക

മെർക്കു ഗദറായക്കാരുടെ ദെശത്തി

ലെക്ക് എത്തി.

വ. എന്നാറെ അവൻ പടവിൽനി

ന്ന ഇറങ്ങിയപ്പൊൾ, ഉടനെ പ്രെത

ക്കല്ലറകളിൽനിന്ന മെച്ഛാത്മാവൊ

ട കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ അവനെ

എതിരെറ്റു ; -

മ്പ അവന്റെ കടിയിൽപ്പ പ്രെ

തക്കല്ലറകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായി

രുന്നു ; ഒരുത്തനും അവഉന ചങ്ങ

ലകളെ കൊണ്ടുപൊലും കെട്ടുവാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല:

| ര് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ

പലപ്പൊഴും വിലങ്ങുകളാലും ചങ്ങ

ലകളാലും കെട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു, എങ്കി

ലും അവൻ ആ ചങ്ങലകളെ തക

തി, വിലങ്ങുകളെ ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു:

ഒരുത്തനും അവനെ അടക്കുവാൻ

| കഴിഞ്ഞില്ല.

@ അതല്ലാതെയും, അവൻ എല്ലാ

്റ്റൂാഴും, അാവും പകലും പവതങ്ങ

ളിലും, സൈപ്രതക്കല്ലറകളിലും പാത്ത,

നിലവിളിച്ചും തന്നെത്തന്നെ കല്ല

കൾ കൊണ്ട് മുറിച്ചംകൊണ്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ അവൻ ദൂരത്ത്നിന്ന

യെശുവിനെ കണ്ടപ്പൊക്, ഒടിചെ

നിങ്ങൾ എന്തിനു ഇപ്രകാരം ഭയ ന്ന അവനെ വന്ദിച്ചു,



മകൊസ G) അ.
വുമ്പു

അമുന്നതനായ ദൈവത്തി

ന്റെ പുത്രനായ യെശു, ഇനിക്കും

നിനക്കും എന്ത്? നl എന്നെ വെ

ദനപ്പെടുത്താതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട

ഞാൻ ദൈവത്തെക്കൊണ്ടു നിന്നെ

ആണയിടുന്നു, എന്ന ഒരു മഹാ ശ

ബ്ദത്തൊടെ നിലവിളിച്ചു.

വ്വ (എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ

അവനൊട, ഗ്ലൈാത്മാവെ, ആ മ

നുഷ്യനിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട പൊ

ക, എന്ന പറഞ്ഞിരുന്നു.)

ൻ പിനെ അവൻ അവനൊട,

നിന്റെ പെർ എന്ത്? എന്ന ചൊദി

അതിന അവൻ, ഞങ്ങൾ പ

ലാകകൊണ്ട്, എന്റെൻറ പെർ ലെ

ഗിയൊൻ ആകുന്നു, എന്ന ഉത്തരമാ

യിട്ട പറ5ഞ്ഞു.

ചം പിനെ ആ ദെശത്ത്നിന്ന ത

ങ്ങളെ പുറത്താക്കി കളയരുത് എന്ന

അവൻ അവനൊട വളരെ അപെ

ക്ഷിച്ചു.

ക. എന്നാൽ അവിടെ മലകളുടെ

അരികെ പന്നികളുടെ ഒരു വലിയ

ക്രട്ടം മെഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.

കവ. അപ്പൊൾ പിശാചുകൾ ഒക്കെ

യും അവനൊട, ഞങ്ങൾ പന്നിക

ളിലെക്കു പ്രവെശിപ്പാനായിട്ട ഞ

ങ്ങളെ അവരിലെക്ക് അയക്കെ ബ്

@മന അതപക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞു.

ഥമ്പ ഉടനെ യെശു അവക അനു

വാദം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ജെച്ഛാ

ത്മാക്കൾ പുറപ്പെട്ട പന്നികളിലെക്ക

പ്രവെശിച്ചു. പിന്നെ (എകദെശം

രണ്ടായിരം പന്നികളായി) ആ ക്ര

ട്ടം എല്ലാം കിഴക്കാം തൂക്കായുള്ള സ്ഥ

ലത്ത് കൂടി കടലിലെക്കു പാഞ്ഞിറ

ങ്ങി, കടലിൽ ശ്വാസം മുട്ടി ചാക

യും ചെയ്യ.

ഫ്ര അപ്പൊൾ പനികളെ മെച്ച

വ& ഒടിപൊയി,ആ നഗരത്തിലും

നാട്ടിലും ആയത അറിയിച്ചു. പി

ജനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു.

ഫ@ അവർ യെശുവിന്റെ അടു

കൽ വന്ന, ലെഗിയൊൻ ഉണ്ടായി

പിശാചബാധിച്ചിരുന്നവൻ വയ്യും

ഉടുത്തുകൊണ്ട ഇരുന്ന, സുബുദ്ധി വ

ന്നതിനെ കണ്ട, ഭയപ്പെട്ടു.

ഠൗ കണ്ടവരും പിശാച ബാധി

ചുവന ഇന്ന പ്രകാരം ഉണ്ടായി എ

ന്നുള്ളതും, പന്നികളെ കുറിച്ചുള്ളതും

അബ്ബ് അറിയിച്ചു.

ഫ5 അപ്പൊൾ അവൻ തങ്ങളുടെ

അതൃത്തികളിൽനിന്ന് വാങ്ങിപ്പൊ

6കണമെന്ന അവർ അവനെനാട അ

പെക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി.

ഫവൃ അപ്രകാരം അവൻ പടവിൽ

കതെറിയപ്പൊൾ, പിശാച ബാധി

ച്ചിരുന്നവൻ താൻ അവനൊട ക്ര

ബട ബാബകബബ

അപെക്ഷിച്ചു.

ഥൻ എന്നാറെ യെശു അവനെ സ

മ്മരിക്കാതെ, അവനൊട, നീ നി

ന്റെ വീട്ടിലെക്കു നിന്റെ ചാച്ചാ

രുടെ അടുക്കലെക്കു പൊയിട്ട, ക

താവ നിനക്കു എത്രയും വലിയ കാ

♔ങ്ങളെ ചെയ്തു എന്നും, നിന്നൊട

കരുണയുണ്ടായി എന്നും അവതൊട

അറിയിക്ക, എന്ന് പറഞ്ഞു.

വം അപ്രകാരം അവൻ പൊയി,

യെശു തനിക്കു എത്രയും വലിയ കാ

യ്യങ്ങളെ ചെയ്തു എന്ന ദെകപ്പൊലി

സിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി തുടങ്ങി. എ

ല്ലാവരും ആശ്ചയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യു

വ. | പിന്നെ യെശു വിണ്ടും പ്

ടവിൽ ഇക്ക തെക്ക് കടന്ന പ്പൊൾ, വ

ളരെ പുരുഷാരം അവന്റെ അടു

ക്കൽ വന്നുക്രട്: എന്നാറെ അവൻ

കടലിന്റെ അർികെ ആയിരുന്നു.

വ.വ. അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, അവി

ടെ സഭാപ്രമാണികളിൽ യായിക്കൊ

മെസന പെരുള്ള ഒരുത്തൻ വരു

ന്നു അവൻ അവനെ കണ്ടാറെ,

നെ ഉണ്ടായത് എന്റെ9 ന് കാണാൻ അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ,



ല്പര് മക്കൊസ് (B) ആ.

വമ്പ എന്റെ ചെറിയ മകൾ മി

പ്പാറായിരിക്കുന്നു: അവൾ സൗഖ്യ

പ്പെടെണ്ടുന്നതിന, നീ വന്ന, അവ

ളുടെ മെൽ നിന്റെ കൈകളെ വെ

കെണം: അപ്പൊൾ അവൾ ജീവി

ക്കുമെന്ന അവ6നാട് വളരെ അ

പെക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

വര് [യെശു) അവനൊട ക്രടി

പൊയി; വളരെ പുരുഷാരവും അ

വന്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന്, അവ

നെ തിരകി.

വ@ ് അപ്പൊൾ പന്ത്രണ്ട് സംവ

ത്സരമായി രക്ത വാച്ചയൊട ക്രടി

യവളായും,

വനു അനെകം വൈദ്ദ്യന്മാരെ കൊ

ണ്ട വളരെ കഷ്ടങ്ങളെ സഹിച്ചവ

ളായും, തനിക്കുള്ള സകലവും ചില

വിട്ടിട്ടും, ഒട്ടും തന്നെ ജെദം വരാ

തെ, എറ്റവും കെടുതിയായി തിന

വായുമുള്ള ഒരു സ്രി,

വ9 യെശുവിന്റെ വസ്തുത കെട്ടി

ട്ട,ജനക്രട്ടത്തിൽ പിറകിൽ വന്ന,

അവന്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടു.

വവ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാൻ

അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ മാത്രം തൊ

ട്ടാൽ സൌസ്സപ്പെടും എന്ന അവൾ

പറഞ്ഞിരുന്നു.

മ്പവ. പിന്നെ ഇത് ചെയൂവളെ ക9

ബാനായിട്ടഅവൻ ചുറ്റും നൊകി.

മ്പന. എന്നാൽ ആ സ്രി തങ്കൽ ഉ

ണ്ടായത അറിക്കൊണ്ട്, ഭയപ്പെ

ട്ടം വിറച്ചും കൊണ്ടു വന്ന, അവ

ന്റെ മുമ്പാകെ വീണ, പരമാത്ഥം

ഒക്കെയും അവനൊട അറിയിച്ചു.

രരം എന്നാറെ അവൻ അവളൊ

ട, മകളെ, നിന്റെ വിശ്വാസം നി

നെ രക്ഷിച്ചു; നീ സമാധാനത്തൊ

ട പൊയി, നിന്റെ വൃാധിയിൽ

നിന്ന സൌബ്രമായിരിക, എന്ന പ

റഞ്ഞു.

മ്പ@ T അവൻ പിന്നെയും സം

നാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ, സഭാ

പ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന ചി

ലർ വന്ന, നിന്റെ മകൾ മരിച്ചു

പൊയി; ഇനി നീ എന്തിനു ഗുരു

വിനെ വരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു ? എന്ന

പറഞ്ഞു.

മ്പന) ചൊല്ലപ്പെട്ട വചനം യെശു

കെട്ട ഉടനെ സഭാപ്രമാണിയൊ

ട, ഭയപ്പെടരുത, വിശ്വസിക്ക മാ

ത്രം ചെയ്തു, എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പു പിനെ അവൻ പബ്രൊസി

നെയും, യാകൊബിനെയും, യാ

| കൊബിന്റെ ബ

വൻ ഉടനെ അവളുടെ രക്തവാ യൊഹന്നാനെയും അല്ലാതെ മറ്റര

ഷ നിന്നുപൊയി; ആ വൃാധിയിൽ ഒരുത്തനെയും തന്റെ പിന്നാലെ

നിന്ന താൻ സ്വസ്ഥയായി എന്ന അ വരുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല.

വൾ തന്റെ ശരീരത്തിൽ അറിക | ബബ്ബ അവൻ സഭാപ്രമാണിയുടെ

യും ചെയ്തു. വീട്ടിലെക വന്ന, കലഹവും, കര

്.ം ചെയശു, തങ്കൽനിന്ന ശക്തി ഞത്ത എറ്റവും പ്രാപിക്കുന്നവനെ

പുറപ്പെട്ടു എന്ന ഉടനെ തന്നിൽ ത യും കാണുന്നു.

ബ അിക്കൊണ്ട്,ജനക്കൂട്ടത്തിൽ മ്പൻ പിന്നെ അവൻ അകത്ത ക

തിരിഞ്ഞ, എന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ തൊ |ടന്നാറെ, അവരൊട, നിങ്ങൾ എ

ട്ടവൻ ആർ : എന്ന പറഞ്ഞു. നിന കലഹമുണ്ടാകി, കരയുന്നു?

മ്പ. അപ്പൊൾ അവന്റെ ശിഷ്ട ബാലസ്രീ മരിച്ചില്ല, ഉറങ്ങുന്നത്രെ

ാർ അവനൊട, പുരുഷാരം നി' എന്ന പറഞ്ഞു.

നെ തിർക്കുന്നതിനെ നികാണുന്നുവ രം അപ്പൊൾ അവർ അവനെ പ

ല്ലൊ, എന്നെ തൊട്ടവൻ ആർ എന്ന രിഹസിച്ചു. പിനെ അവൻ എല്ലാ

നി പറയുന്നുവൊ? എന്ന പറഞ്ഞു. വരെയും പുറത്താക്കിട്ട, ബാലസ്രി
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യുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും, ത

ന്നൊട ക്രടയുള്ളവരെയും ക്രട്ടികൊ

ണ്ട, ബാല കിടക്കുനെടത്തെക്കു കട

ബം

രം അവൻ ബാലയുടെ കയ്യെ പി

ടിച്ച, താലിതാക്കുമി, എന്ന അവ

ളൊട പറഞ്ഞു; ആയതിന ബാല

സ്ത്രീ, എഴുനിലും, എന്ന് ഞാൻ നി

നൊട വ-lറയുന്നു, എന്ന അതഥമാക

ബം

ര.വ. ഉടനെ ബാലസ്ത്രി എഴുനീ

റ്റ്, നടനു: എന്തകാ6.ണ്ടന്നാൽ അ

വൾ പന്ത്രണ്ട വയസ്സുള്ളവം ആ

യിരുന്നു. അപ്പൊൾ അവർ മഹാ

വിസ്മയത്തൊട ക്രടെ വിസ്തയിച്ചു.

ദംബ എന്നാൽ ഇത് ആരും അറി

യരുത് എന്ന അവൻ അവരെ9ട വ

ഉതെ കല്പിച്ചു. പിന്നെ അവൾക ഭ

കിപ്പാൻ വല്ലതും കൊടുക്കെണമെ

ന്ന അവൻ പറഞ്ഞു.

ന്ന അഡ്രായം.

ബ ക്രിസ്തു തന്റെ നാട്ടുകാരാൽ ക

റ്റം` വിധിക്കപ്പെടുന്നത്--ര@

അവൻ കടലിനെമൽ നടക്കുന്നത്.

പിന്നെ അവൻ അവിടെനിന്ന് പു

റപ്പെട്ട, തന്റെ സ്പദ്വൈശത്തിലെക്കു

വനു , അവന്റെ ശിഷ്യനാർ അവ

ന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു.

വ പിനെ ശാബത ദിവസമായ

പ്പൊൾ, അവൻ ദൈവസഭയിൽ

പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. പലരും കെട്ടി

ട്ട അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇവന oരം കാഴ്ച

ങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി. ഇ

വന്റെ കൈകളാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള

അതിശയങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെട്ടുവാൻ ഇ

വന കൊടൂകപ്പെട്ട cരം ജ്ഞാനം

എന്ത, 2

ാ. ഇവൻ മറിയയുടെ മകനായി,

യാകൊബിന്റെയും, യൌസയുടെ

യും, യെഫ്രദായുടെയും, ശിമൊ

പണിക്കാരനല്ലയൊ? ഇവന്റെ സ

ഹൊദരിമാരും ഇവിടെ നമൊട

ക്രടെ ഇല്ല തെയാ? എന്ന പറഞ്ഞു. അ

വർ അവനെ കറിച്ച് വിരുദ്ധപ്പെടു

കയും ചെയ്തു.

ര. എന്നാറെ യെശു അവരൊട്,

ഒരു ദിഘദഗ്ദി തന്റെ സുഖദശത്ത്

ലും, സപജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലും,

തന്റെ സ-ഭവനത്തിലും അല്ലാതെ,

ബഹുമാനമില്ലാത്തവനില്ല, എന്ന

വ-lറ ു.

@ അവിടെ അവൻ ചില തൊഗി

കളുടെ മെൽ തന്റെ കൈകളെ,

വെച്ചു, അവരെ സൌഖ്യമാക്കിയ

ല്ലാതെ, മറെറാരു അതിശയം ചെ

യ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

നു വിശൈഷിച്ച അവൻ അവരു

ടെ അവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച ആ

ശ്ചയ്ക്കപ്പെട്ടു. പിനെ അവൻ ഗ്രാമ

ങ്ങളിൽ ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ച ഉപദൈ

ശിച്ചു.

9 T അത്രയുമല്ല അവൻ ആ പ

ന്ത്രണ്ടാളുകളെ അടുക്കൽ വിളിച്ച,

അവരെ •രംതണ്ടിtണ്ട പെർായി

അയച്ചു തുടങ്ങ : ജെച്ഛാത്മാക്കളുടെ

മെൽ അവ് അധികാരം കൊടു

തു :

വ്വ അവർ വഴിക ഒരു വടി മാ

ത്രമല്ലാതെ, പൊക്കണം എങ്കിലും,

അപ്പം എങ്കിലും, മടിശിലയിൽ ദ്ര

പ്രമെങ്കിലും ഒന്നും എടുക്കാതെ:

ൻ ചെരിപ്പുകളെ ഇടുകയും, രണ്ട

കപ്പായങ്ങളെ ധർ1ക്കാതെ ഇരിക്ക

യും വെൺമെന്ന അവതൊട കല്പി

ും

ഠം പിനെ അവൻ അവരൊട

പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ എവ ടെ എങ്കിലും

ഒരു വീട്ടിലേക്കു ചെന്നാൽ, നിങ്ങൾ

അവിടെനിന്നു പുറപ്പെടുവൊളത്തി

നും അവിടെ തന്നെ പാതൃകൊ

ൾവിൻ.

ിൻറെയും സഹൊദരനായുള്ള തച്ചു .ം. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൈ
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കൊള്ളാതെയും, നിങ്ങൾക്കു ചെവി

കൊള്ളാതെയും ഇരുന്നാൽ, അവി

ടെനിന്ന നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുമ്പൊൾ,

അവരുടെ നെരെ സാക്ഷികായിട്ട

നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൻ കീഴുള്ള

പൊടി കടഞ്ഞുകള്വിൻ. വൃായ

വിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ ആ ന

ഗരത്തിനെക്കാൾ സൊദൊമിനും

ഗൊമൊറായ്ക്കും എറ്റവും അനുക്ര

ലമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്രമാ

യിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

ഫവ. പിന്നെ അവർ പുറപ്പെട്ട,

ജനങ്ങൾ അനുതാവlപ്പെടെണാമെ

നേ പ്രസംഗിച്ചു.

ഫ്ന. അവർ വളരെ പിശാചുക

ജെ പുറത്താക്കി, വളരെ തൊഗിക

ളെ തൈലം കൊണ്ട തെച്ചു, സൌ

ബ്രമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഛഃ | പിന്നെ ( അവന്റെ നാ

മം പ്രസിദ്ധമായി വരികകൊണ്ട്;)

എറ്റൊദെസ അാജാവ (`അവനെൻറ്റ

വസ്തുത) കെട്ടു. യൊഹന്നാൻ ബ

വിസ്ത മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിലെത്ത

ഴുനീഹ്റു, അത്കൊണ്ട അരിശയ

ങ്ങൾ അവങ്കൽ നടപ്പായിരിക്കുന്നു

എന്നും വറഞ്ഞു.

ഫ@ മറ്റു ചിലർ, അവൻ എലി

യ ആകന്നു എന്ന വുറഞ്ഞു. മറാ

ചിലരും, അവൻ ഒരു ദീഘദഗ്ദി,

അല്ലെങ്കിൽ ദീഘദൾിമാരിൽ ഒരു

ത്തന്നെ പൊലെ ഉള്ളവൻ എന്ന പ

റഞ്ഞു.

ഫൗ എറൊദെസ അത് കെട്ടാറെ,

അവൻ ഞാൻ തലവെട്ടികളഞ്ഞിട്ട

ള്ള യൊഹന്നാൻ ആകന്നു : അവൻ

മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിത്തെഴുനി

ഠറിൽിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

്ഥ5) എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ം അം എ

റൊദെസ ത ചെൻറ സഹൈാദരനാ

യ പീലിപ്പൊസിന്റെ ഭാവ്വയായ

എറൊവ്വായെ വിവാഹം ചെയ്തുത

.

ത്തമായിട്ട ആളയച്ച്, യൊഹന്നാ

നെ പിടിപ്പിച്ച്, അവനെ കാരാഗൃ

ഹത്തിൽ കെട്ടിച്ചിരുന്നു.

്ഥവ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ യൊഫ.

ന്നാൻ എറൊരൈദസിനൊട, നി

മെൻറ് സഹൊദരന്റെ ഭാഴ്ചയെ പ്

ിഗ്രഹിക്കുന്നത് നിനക്ക വൃായമല്ല

എന്ന പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഫൻ അത്രയുമല്ല എറൊല്ലായ്പ അ

വനൊട നിരസമുണ്ടായി, അവ

നെ കൊല്ലുവാൻ മനസ്സായിരുന്നു;

അവൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ല താനും:

വം എന്തുകൊണ്ടെനാൽ എന്റെ ഠാ

ദെസ് യൌഹന്നാൻ നിതിയും പ

രിശുദ്ധവുമുള്ള പുരുഷനെന്ന അറി

ക്കെണ്ട, അവനെ ഭയപ്പെട്ടു, അ

വഒന കാത്ത, അവങ്കൽനിന്നു കെ

ടൂാറെ, അവൻ പല കാഴ്വങ്ങളെ

ചെയു, അവങ്കരീനിന്ന കൌതുകമാ

യി കെട്ടിരുന്നു.

വ.ഥ പിന്നെ എന്റൊലെസ് തന്റെ വ

ജന്മഭിവസത്തിൽ തന്റെ പ്രഭുക്കൾ

ക്കും, തന്റെ വലിയ സൈനാപതി

മാക്കും, ഗിലെയായിലെ പ്രധാനി

കൾക്കും അത്താഴം കഴിച്ചൊരു ന

ല്ല തരമുള്ള ദിവസം വന്ന,

വ്വ, എറൊഭ്യായുടെ മകൾ അക

ത്ത ചെന്ന, ഇത്തം ചെയു, എറ്റൊ

ദെസിനെയും അവനൊട ക്രടെ ഭ

ക്ഷണത്തിനു ഇരുന്നവരെയും പ്ര

സാദിപ്പിച്ചപ്പോൾ, രാജാവ ആ ബാ

ലസ്രിയൊട, നിനക്കു മനസ്സുള്ള തെ

ത എന്നൊട ചൊദിക, അത് ഞാൻ

നിനക്കു താമെന്നു പറഞ്ഞതുമല്ലാ

തെ,

വമ്പ, നീ എന്റെ രാജ്യത്തിൽ പാ

തി വരെയും, എന്നൊട എന്തു ചൊ

ദിച്ചാലും, ഞാൻ നിനക്ക തരാം എ

ന അവൻ അവൾക ആണ്ഠയുമിട്ടു.

വര. അപ്പൊൾ അവൾ പുറപ്പെട്ട

ചെന്, തന്റെ അമ്മയൊടു ഞാൻ

കൊണ്ട്, അവൻ അവളുടെ നിമി എന്ത ചൊടികെ.ങ്ങ്' എന്ന പറഞ്ഞു.
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എന്നാറെ അവൾ, യൊഹന്നാൻ

ബപൂിസ്റ്റിന്റെ തല, എന്ന പറഞ്ഞു.

വ@ ഉടനെ അവൾ വെഗത്തിൽ

രാജാവിന്റെ അടുക്കലെക്ക് കടന്ന്,

നി ഇപ്പൊൾ തന്നെ യൊഹന്നാൻ

ബപൂിസ്റ്റിന്റെ തല ഒരു താലത്തിൽ

ഇനിക്ക തതെണമെന്ന ഇനിക്കു മന

സ്സായിരിക്കുന്നു എന്ന ചൊദിച്ചു.

വസ്ത അപ്പൊൾ രാജാവ മഹാ ദുഃ

ഖമുള്ളവനായി; [എങ്കിലും തന്റെ

ആണകളുടെ നിമിത്തമായിട്ടും, ക്ര

ടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നവരുടെ

നിമിത്തമായിട്ടും അവന അവളൊ

ട ഇമെല്ലന പറവാൻ മനസ്സായില്ല.

വ. ഉടനെ അവന്റെ തല കൊ

ണ്ടുവരുവാനായിട്ട രാജാവ കല

ചെയ്യുന്നവനെ കല്പിച്ചയച്ചു; അവ

ൻ പൊയി, കാരാഗൃഹത്തിൽഅവ

ന്റെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞു,

വവ്വ അവന്റെ തല ഒരു താലത്തി

ൽ കൊണ്ടുവന്ന, അത ബാല സ്രിക്ക

കൊടുത്തു : ബാലസ്രീ അത് തന്റെ

അ@മ്മക്ക് കൊടുത്തു.

വൻ പിനെ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാ

ർ (അത്] കെട്ടാറെ, അവർ വന്ന,

അവന്റെ ഉടൽ എടുത്ത്, അത് ഒരു

പ്രെതകല്ലറയിൽ വെകയും ചെയ്തു.

ബം T പിനെ അപ്പൊസ്റ്റൊല

ാa യെശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന

ക്രടി, തങ്ങൾ ചെയ്തു. കായ്യങ്ങളെ

യും, പഠിപ്പിച്ച കാഴ്വങ്ങളെയും ഒ

ക്കെയും അവനൊട അറിയിച്ചു.

മ്പ. അപ്പൊൾ അവക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ

പൊലും അവസരമില്ലാതിരിപ്പാൻ

തക്കവണ്ണം വരുന്നവരുo ബാകന

വരും പലായിരുന്നത്കൊണ്ട്, അ

വൻ അവതൊട, നിങ്ങൾ വനമാ

യൊരു സ്ഥലത്തിലെക്കു തനിച്ച വ

ന്ന, കറഞൊരു നെരം സ്വസ്ഥ

മായിരിപ്പിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ.വ. എന്നാറെ അവർ തനിച്ച ഒ

രു സ്ഥലത്തിലെക്കു പുറപ്പെട്ടുപൊ

യി. -

മ്പമ്പ, അവർ വുറപ്പെട്ട പൊകന

ത ജനങ്ങൾ കണ്ടു, പലരും അവ

നെ അറിഞ്ഞ, സകല നഗരങ്ങളി

ൽനിന്നും കാൽ നടയായി അവി

ടെക് ഓടി, അവക് മുമ്പെ അവി

ടെ എത്തി, അവന്റെ അടുക്കൽ വ

ന്ന ക്രടുകയും ചെയ്തു.

മ്പര. പിനെ യെശു പുറപ്പെട്ട വ

നിട്ട, വളരെ ജനങ്ങളെ കണ്ട്,

അവർ എടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ

പൊലെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട്, അ

വന അവരുടെ മെൽ മനസ്സലിവ

തൊന്നി; അവരെ വളരെ കാഴ്വങ്ങ

ജെ. പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി.

മ്പ@ T പിന്നെ വളരെ നെരം

കഴിഞ്ഞാറെ, അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ

അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന, ഇത് വ

നമായൊരു സ്ഥലം ആകുന്നു, ഇ

പ്പൊൾ നെർവും വളരെയായി :

മ്പ്) ഭക്ഷിപ്പാൻ ഇവ. ഒന്നുമില്ലാ

യ്തുകൊണ്ട്, ഇവർ ചുറ്റുമുള്ള പ്രഭെ

ശങ്ങളിലെക്കും ഗ്രാമങ്ങളിലെക്കും

പൊയി, തങ്ങൾക്ക് അപ്പങ്ങളെ

കൊളെളണ്ടുന്നതിന് ഇവരെ പറ

ഞ്ഞയക്കെണമെന്നു പറഞ്ഞു.

മ്പ5 അവൻ ഉത്തരമായിട്ട അവ

തൊട, നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവക ഭ

കിപ്പാൻ കൊടുപ്പിൻ, എന്ന പഠ

ഞ്ഞു. എന്നാറെ അവർ അവനൊ

ട, ഞങ്ങൾ പൊയി, ഇരുനൂറ പണ

ത്തിനു അപ്പങ്ങൾ കൊണ്ട്, അവക

ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കുമൊ? എന്ന പ്

റയുന്നു.

മ്പവൃ അവൻ അവതൊട, നിങ്ങ

ൾക്ക് എത്ര അപ്പം ഉണ്ട ? പൊയി

നൊക്കുവിൻ, എന്ന് പറയുന്നു. പി

നെ അവർ അറിഞ്ഞപ്പൊൾ, അഞ്ച്

അപ്പവും, രണ്ടു മിനും ഉണ്ട് എന്ന

വപറഞ്ഞു.

മ്പൻ അപ്പൊൾ അവർ ക്രട്ടം കൂടു.

I 2

രു കപ്പലിൽ കരെറി, വനമായൊ



പ്രവ) മവാസ ന അ.

മായി എല്ലാവരെയും പച്ച പുല്ലി

നെമൽ ഇരുത്തുവാൻ അവൻ കല്പിച്ചു.

രം അവർ ആറ പൊയിട്ടും അ

മ്പത പെരായിട്ടും നിരകളായി ഇ

ബം

ര്ച പിനെ അവൻ ആ അഞ്ച്

അപ്പവും രണ്ടു മിനും എടുത്ത്കൊ

ണ്ട, ആകാശത്തിലെക് മെല്ലെട്ട

്നാകി, വാഴ്ച, പിനെ അപ്പങ്ങ

ളെ മുറിച്ചു, അവരുടെ മുമ്പിൽ വിള്ള

ബുവാനായിട്ട തന്റെ ശിഷ്യന്മാക്സ്

കൊടുതു: അപ്രകാരം ആ അണ്ട മി

ബം എല്ലാവകം പങ്കിട്ടു.

ര-വ അവർ എല്ലാവരും തിന, തൃ

പൂാർായി.

രമ്പ. അത്രയുമല്ല അവർ ശൈഷി

ച്ച ക്ഷണാ കൊണ്ടും, മിൻ

കൊണ്ടും പന്ത്രണ്ടു കൊട്ട നിറഞ്ഞെ

ടൂ തു,

ശ്ര. എന്നാൽ അപ്പങ്ങളെ ഭക്ഷി

ഷവർ എകദെശം അയ്യായിരം പൂ

രു ഷന്മാർ ആയിരുന്നു.

അം@ പിന്നെ ഉടനെ അവൻ താൻ

പുരുഷാരങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതി

നിടയിൽ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പട

വിൽ ക്രറി, അക്കരയിൽ ദൈവത

സൈദായിക മുബൈ പൊകുവാൻ

അവരെ നിബന്ധപ്പെടുത്തി.

ര.നൂ പിന്നെ അവൻ അവരെ അ

യച്ചതിന്റെ ശൈഷം, അവൻ പ്രാ

തിപ്പാനായിട്ട ഒരു മലയിലെക്ക

പൊയി.

രⓖ | പിനെ സസ്യയായപ്പൊൾ

പടവ കടലിന്റെ നടുവിലും, അ

വൻ എകനായി ഭൂമിയിലും ആയി

ബം

ര്വ്വ കാറ്റ അവക പ്രതികൂലമാ

യിരുന്നതുകൊണ്ട്, അവർ വലിക്കു

ന്നരിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നതിനെ അ

വൻ കണ്ടു; പിനെ എകലെശം അാ

ത്രിയുടെ നാലാം യാമത്തിൽ അവ

ണ്ടു, അവരുടെ അടുക്കൽ വന്, അ

വരെ കടന്ന പൊകവാൻ മനസ്സാ

യിരുന്നു. -

രൻ എന്നാറെ അവൻ കടലി

ന്റെ മീതെ നടക്കുന്നതിനെ അവർ

കണ്ടിട്ട, അത് മായക്കാഴ്ചയാകുന്നു

എന്ന നിരൂപിച്ച, നിലവിളിച്ചു:

@ം ( എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ

വരും അവനെ കണ്ട ചഞ്ചലപ്പെട്ടി

രുന്നു. ) ഉടനെ അവൻ അവരൊ

ട സംസാരിച്ചു. അവരൊട്, ഡെ

യ്യമായിരിപ്പിൻ; ഞാൻ തന്നെ ആ

കനു; നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് എന്ന

വ-lറഞ്ഞു.

@ഫ പിനെ അവൻ അവരുടെ

അടുക്കൽ പടവിൽ കതെറി : അ

പ്പൊൾ കാറ്റ നിണ്ടുപൊയി; അ

വർ അവധി കൂടാതെ തങ്ങളുടെ

ഉള്ളിൽ ഭൂമിച്ചു, ആശ്ചുപ്പെട്ടു.

ആവ, എന്തെന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദ

യം കാഠിനൂപ്പെട്ടതായിരുന്നത് കൊ

ണ്ട്, അവർ അപ്പങ്ങളുടെ [അതിശ

യം] വിചാരിച്ചില്ല. -

ഭൂമ്പ, പിന്നെ അവർ അക്രെ

കടന്നാറെ, ഗെ നെസാറെത്ത എന്നു

ദെശത്തിലെക്കു വന്ന, കതെക്ക് അടു

തും

ഭൂര. എന്നാൽ അവർ പടവിൽനി

ന്ന ഇറങ്ങിയ പ്പൊൾ, ഉടനെ ജന്

ങ്ങൾ അവനെ അിഞ്ഞു,

@@ ആ ചുറ്റുമുള്ള ദെശത്തിൽ എ

ല്ലാടവും ഒടി, അവൻ എവിടെ ഉ

ണ്ടെന്ന് അവർ കെട്ടുവൊ, അവി

ടെക് തൊഗികളെ വിരിപ്പുകളിൽ

എടുത്ത കൊണ്ടുവന്ന തുടങ്ങി.

@ൗ അത്രയുമല്ല അവൻ എവിടെ

എങ്കിലും, ഗ്രാമങ്ങളിലെക്കൊ, നഗ

രങ്ങളിലെക്കൊ, പ്രലൈശങ്ങളിലെ

കൊ കടന്നാൽ, അവിടെ അവർ

തെരുവീഥികളിൽ വൃാധിക്കാതെ വെ

ച്ചു, അവർ അവന്റെ വജ്രത്തി

ൻ കടലിനെൽ ക്രടി നടന്നുകൊ ന്റെ വിളുമ്പ് മാത്രം തൊടെണമെ



മക്കൊസ അ. പ്രൻ

ന്ന അവബനാട അപെക്ഷിച്ചു. വബ

വർ അവനെ തൊട്ടുവൊ അവർ

സൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

9 അായം.

ം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൈകൾ

കഴുകാതെ ഭക്ഷിക്കുകൊണ്ട് പറി

ശന്മാർ അവ# കുറ്റം പറയുന്ന

ത -ഫര് ആവാൻം മനുഷ്യനെ

അശുദ്ധിയാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്.

്

വ- 'നെ യറുശലെമിൽനിന്ന വ

ന്നിട്ടുള്ള പഠിശന്മാരും ഉപാദ്ധായ

ന്മാരിൽ ചിലരും അവന്റെ അടു

കൽ വന്ന ക്രടി.

വ. എന്നാറെ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാ

രിൽ ചിലർ അശുദ്ധമുള്ളവയായി ക

ഴ്സകാത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് അപ്പങ്ങ

ളെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെ കാണുകകൊ

ണ്ട്, അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞു.

മ്പ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പറിശ

ന്മാരും, യെഫ്രദന്മാരെല്ലാവരും, മൂ

പ്പന്മാരുടെ പാരമ്പയ്യന്നൂായം പ്ര

മാണിച്ചു. ക്രടക്രടെ കൈകളെ ക

ഴുകാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ര. അത്രയുമല്ല അവർ ചന്തയിൽ

നിന്ന [വരുമ്പൊകു] കളിക്കാതെ

കണ്ട, ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അ

വർ പാനപാത്രങ്ങളെയും, കടങ്ങ

ളെയും, ഒട്ട പാത്രങ്ങളെയും, പീഠ

ങ്ങളെയും കഴുകന്നത മുതലായി മ

റ്റ അനെകം കായ്യങ്ങൾ പ്രമാണി

പ്പാൻ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.

@ അപ്പൊൾ പറിശന്മാരും ഉപാ

ലായന്മാരും അവനൊട,നിന്റെ

ശിഷ്യന്മാർ മൂപ്പന്മാരുടെ പാരമ്പയ്ക്കു

നൂായപ്രകാരം നടക്കാതെ, കഴുകാ

ത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് അപ്പങ്ങളെ

ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിന്? എന്ന ചൊ

ടി

ആ അവൻഉത്തരമായിട്ടഅവരൊ

|

ങ്ങളെ കുറിച്ച യശായ9 നല്ലവണ്ണം

ദിഘദശനം പറഞ്ഞു, ഠരം ജനം

അധരങ്ങൾ കൊണ്ടു എന്നെ ബഹു

മാനിക്കുന്നു, എങ്കിലും അവരുടെ ഹൃ

ദയം എങ്കൽനിന്ന ദൂരത്താകന്നു.

9 അവർ മനുഷ്യ കല്പനകളെ ഉ

പദെശങ്ങളായി ഉപലെശിച്ചുകൊ

ണ്ട്, വൃത്ഥമായി എന്നെ വന്ദിക്കുന്നു.

എന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

വ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയെ ഉപെ

ക്ഷിച്ച, കടങ്ങളെയും പാനപാത്ര

ങ്ങളെയും കഴുകന്നത മുതലായി മ

നുഷ്യരുടെ പാൻ വയ്ക്കുന്നൂായം പ്ര

മാണിക്കുന്നു : ഇപ്രകാനും മറ്റും അ

ബനകം കാഴ്വങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ചെ

ബ

ൻ പിനെ അവൻ അവരൊട

പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാ

ർബയ്യനൂായം കാത്തുകൊഠംവാനാ

യിട്ട, ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയെ

നന്നായി തള്ളിക്കളയുന്നു.

ചം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നീ നി

മെൻറ അപ്പനെയും നിന്റെ അമ്മ

യെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നും, അ

പ്പനെ എങ്കിലും അമ്മയെ എങ്കിലും

ദുഷിക്കുന്നവൻ മണ്രത്തിൽ മരിക്കു

ടെ എന്നും മൊസൈശ പറഞ്ഞിരിക്കു

ബ. -

.ം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ, ഒരു മനു

ഷൻ അപ്പനൊട എങ്കിലും അമ്മ

യൊട എങ്കിലും, നിനക എന്നാൽ

എതെല്ലാം ഉപകാരമുണ്ടൊ, അത

സമ്മാനമെന്ന അതഥമാകന കൊ

ബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, (അവൻ ഒ

ഴിവുള്ളവനാം,} എന്ന് പറയുന്നു.

ംവ. പിന്നെ അവൻ മെലിൽ അ

വന്റെ അപ്പന എങ്കിലും അവന്റെ

അമെക്കു എങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ

നിങ്ങഠം സമ്മതിക്കുന്നില്ല:

കമ്പ ഇങ്ങിനെ"ി നിങ്ങൾ ബൊ

"ട പറഞ്ഞു, കപടഭക്തിക്കാരായ നി, ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പാര
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മ്പയ്യന്നൂായം കൊണ്ട ദൈവത്തി|നിന്ന, മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ

ന്റെ വചനം ്ളു. ദൃശ്ചിന്തകളും, വൃഭിചാരങ്ങ

ണ്ടു വരുന്നു. ഇപ്രകാUമുള്ള മറ്റും | ഭൂ.ം,വെശ്ശാലൊഷങ്ങളും,കലകളും,

അനെകം കാഴ്വങ്ങളെയും നിങ്ങൾ | വ്വ മൊഷണങ്ങളും, ദ്രവൃാഗ്രഹ

ചെയ്യുന്നു. ങ്ങളും, ദുഷ്ടതകളും, വഞ്ചനയും,

കര പിന്നെ അവൻ ജനങ്ങ| കാമവികാരവും,ടൊഷമുള്ള കണ്ണം,

ളെ ഒക്കെയും അടുകൽ വിളിച്ചിട്ടു, ദൈവദൂഷണവും, അഹങ്കാരവും,

അവരൊട, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മൂഢതയും പുറപ്പെടുന്നു :

എങ്കൽ ചെവിക്കൊണ്ട്, തിരിച്ചറി|''വമ്പ •രം ദൊഷങ്ങക ഒക്കെയും

ഞ്ഞുകൊൾവിൻ; അകതുനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. മനുഷ്

ക@ ഒരു മനുഷ്യന് പുറതൃള്ളത ഒ|നെ അശുദ്ധിയാക്കുന്നു.
ന്നും അവങ്കലെക്കു ചെന്നിട്ട അവ വര് {് പിന്നെ അവൻ അവിടെ

നെ അശുദ്ധിയാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന , നിന്ന എഴുനീറ്റ, തൂറിന്റെയും

തല്ല; അവകൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സിദൊന്റെയും അതൃത്തികളിലെക

കാഴ്വങ്ങളൊ, അവ മനുഷ്യന്റെ അ| പൊയി, ഒരു വീട്ടിലെക്കു കടന്നു,

ശുദ്ധിയാക്കുന്നവയാകനു. ഒരുത്തനും [അത) അറിയാതെ ഇ

ചന്നു കൊൻ യാതൊരുത്തന | ിപ്പാൻ മനസ്സായിരുന്നു . എങ്കിലും

ചെവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ കൈ | മറഞ്ഞി ിപ്പാൻ അവന കഴിഞ്ഞില്ല.

ക് മെട്ട എന്ന വുറഞ്ഞു. വl@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ളെപ്പാ

.ു പിനെ അവൻ ജനങ്ങളെ | തമാവൊട ക്രടിയ ചെറിയ മകളു.

വിട്ടു വീട്ടിലെക്കു ചെന്നപ്പൊൾ, അ|ള്ള ഒരു സ്രി അവന്റെ വസ്തുത ക

വന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആ ഉപമയെ ട്ടിട്ട, വന്ന അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ

കറിച്ച് അവനൊട ചൊദിച്ചു. വീണു.

ഫവൃ എന്നാറെ അവൻ അവതൊ | വസ്ത ആ സ്രി സുറിയാഫെനികി

ട പറയുന്നു. ഇപ്രകാരം നിങ്ങളു.ം | ജാതിയായ ഒരു ഗ്രെക സ്ത്രി ആയി

ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാക്നുവൊ? പു| രുന്നു , തന്റെ മകളിൽനിന്ന് പി

റത്തുനിന്നുള്ളത എതെങ്കിലും മനു ശാചിനെ പുറത്താകിക്കളയെൺ

ുങ്കലെക്കു ചെല്ലുമ്പൊൾ അവനെ |മെന്ന അവക അവനൊട അപെ

അശുദ്ധിയാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല|ക്ഷിച്ചു.

എന്ന നിങ്ങളും അറിയുന്നില്ലയൊ? | വ5 എന്നാറെ യെശു അവ@ളാട്,

്ഥൻ അതെന്തുകൊണ്ടെത്താൽ അ|മുമ്പെ പൈതങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ

ത അവന്റെ ുഭയത്തിലെക്കല്ല. | സമ്മതിക്ക്: എന്തുകൊറണ്ടന്നാൽ

അവന്റെ വയറ്റിലെക്കു ചെല്ലുന്ന | പൈതങ്ങളുടെ അപ്പം എടുത്ത്, നാ

തെയുള്ളൂ, (അിൽനിന്ന് ഭക്ഷണ | സ്കൂൾക്കു കൊടുത്തകളയുന്നത് നന്നു

ങ്ങളെ ഒക്കെയും ശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട്, |ല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

അപാനവഴിയായി പുറപ്പെട്ട പൊ | വ.വ്വ എന്നാറെ അവld് ഉത്തരമ9

ബ, യിട്ട അവനൊട, സആം തന്നെ, ക

വം പിന്നെയും അവൻ പറഞ്ഞു, | താവെ , എങ്കിലും മെശയുടെ കി

മനുഷlങ്കൽനിന്ന പുറപ്പെഴുന്നതൊ, | ഴിൽ നായ്കൾ പെരുങ്ങളുടെ അ

അത് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധിയാക്കുന്ന | പ്പക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നു തിന്നുന്നുവ

താകനു. പെല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു.

വം എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അക് വൻ അപ്പൊൾ അവൻ അവളൊ
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ട, •രാ വചനം നിമിത്തം നീ പൊ യൂന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്, അവർ അവ

ക; പിശാച നിന്റെ മകളിൽനി ധി കൂടാതെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു.

ന്ന നീങ്ങിപ്പൊയി എന്ന് പറഞ്ഞു. |
മ്പം പിനെ അവൾ തന്റെ വി വ്വ അഡ്രായം.

ട്ടിലെക് വന്നപ്പൊൾ, പിശാച നി|ക ക്രിസ്തു ജനങ്ങളെ അത്ഭുതമായി

ങ്ങിപ്പൊയതും, തന്റെ മകം കട്ടി ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നത്.-ചം പറിശന്മാ

ലിൽ കിടക്കുന്നതിനെയും കണ്ടു. ക് അടയാളം കാട്ടാതിരിക്കുന്നത്.

ു. പിനെ അവൻ വീണ്ടും

തൂറിന്റെയും സിദൊന്റെയും അ ആ ദിവസങ്ങളിൽ പുരുഷാരം എ

തൃത്തികളിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു, ദൈക റ്റവും വളരെ ആകകൊണ്ടും, അ

പ്പൊലിസിന്റെ അച്ഛത്തികളുടെ ന വ്, ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ലായ്മ,കൊ

ടുവിൽ ക്രടി ഗലിലെയായിലെ കട ബ്ദം, യെശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ

ലിന്റെ അരികെ വന്നു. അടുകൽ വിളിച്ചിട്ടു, അവരൊട്,

മ്പവ. അപ്പൊഠം അവർ വികി വി വ. 0ം പുരുഷാൻം ഇപ്പൊൾ മൂന്ന

കി പറയുന്നവനായൊരു ചെകിട ദിവസം എന്റെ റ അടുക ൽ പാത്തു

നെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവ തകൊണ്ടും, അവ. ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒ

ന്നു; അവ തെൻഠ മെൽ കൈ വെക്കെ ന്നുമില്ലായ്മ,കൊണ്ടും, ഇനിക്ക അവ

ണമെന്ന അവനൊടഅപെക്ഷിച്ചു.  ിൽ മനസ്സലിപുണ്ട്:

മ്പന. അപ്പൊൾ അവൻ പുരുഷാ I ന് വിശെഷിച്ച അവിൽ ചിലർ

രത്തിൽനിന്ന് അവനെ വെറിട്ട ക്ര ദൂരത്തനിന്ന് വന്നവരാകകൊണ്ട്,

ട്ടിക്കൊണ്ടു, തന്റെ വിരലുകളെ അ| ഞാൻ അവനെ ഉപൊഷിക്കുന്നവ

വന്റെ ചെവികളിൽ ഇടൂ, തുപ്പി, |രായി അവരുടെ വീടുകളിലെക

അവന്റെ നാവിനെ തൊട്ടു; പറഞ്ഞയച്ചാൽ, അവർ വഴിയിൽ

മ്പദ് പിനെ അവൻ ആകാശത്തി തളന പൊകം എന്ന പറഞ്ഞു.

ലേക മെല്പട്ട നൊകി, ഭീഘശ്വാസ | ര. എന്നാറെ അവന്റെ ശിഷ്യ

മിട്ട, അവനൊട, (തുറകപ്പെടുക| മാർ അവനൊട ഉത്തരമായിട്ട,

എന്ന അത്ഥമാകണ) എഫാഥാ, എ ഇവിടെ വനത്തിൽ ഒരുത്തന ഇവ

ന പറഞ്ഞു. | തെ അപ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് തൃപ്തിയാക്കു

ന @ ഉടനെ അവഒൻറ ചെവിക | വാൻ എങ്ങിനെ കഴിയും? എന്ന

ൾ തുറകപ്പെട്ടു, അവന്റെ നാവി|പറഞ്ഞു.

ന്റെ കെട്ട അഴിഞ്ഞു, അവൻ ന| ഭ്ര പിനെ അവൻ അവരൊട്,

ന്നായി സംസാരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അപ്പങ്ങൾ ഉണ്ട്?

ബ്നു പിനെ അവർ ആയത ആ| എന്ന ചൊദിച്ചു. എഴ എന്ന അവർ

തൊടൂം പറയരുത് എന്ന അവൻ അ| പറഞ്ഞു. -

വരൊട കല്പിച്ചു. എന്നാലും അവൻ അപ്പൊൾ അവൻ പുരുഷാർ

അവരൊജ എത്ര കല്പിച്ചുവൊ, അ| തൊട നിലത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ കല്പി

ത്രയും അധികമായി അവർ [അത]| ച്ചു. പിന്നെ അവൻ ആ എഴ അ

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പ്പം എടുത്ത്, വാഴ്സി, അവയെ മുറി

ബ9 അത്രയുമല്ല അവൻ സകല |ച്ചു, അവരുടെ മുമ്പിൽ വിളമ്പുവാൻ

വും നന്നായി ചെയ്തു; അവൻ ചെ തിനെൻറ ശിഷ്ട്യന്മാഷ് കൊട്ടു തു; അ

കിടത്തെ കൊകമാക്കുകയും, ഈ |വർ പുരുഷാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വി

?്തെ സംസാരിക്കുമാറാക്കുകയും ചെ | ജൂുകയും ചെയ്യു.
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, അവ4 കാ ചെറിയ മിനും |ജിൽ വിചാരിച്ച, നമുക്ക് അപ്പം ഇ

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ സ്കൊത്രം |ല്ലായ്മ,കൊണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ചെയ്തിട്ടു, അവയെയും അവരുടെ മു , ക9 എന്നാൽ യെശു ആയത അ

മ്പിൽ വിളമ്പുവാൻ കല്പിച്ചു. റിഞ്ഞാറെ, അവരൊട പറയുന്നു,

വ്വ എന്നാൽ അവർ തിന്ന തൃപൂ|നിങ്ങക് അപ്പം ഇല്ലായ്മ, കൊണ്ട

ാർായി. പിന്നെ അവർ എഴ കൊ I എന്ന നിങ്ങൾ എന്തിന് വിചാരി

ട്ട ശൈഷിച്ച കഷണങ്ങളെ എട്ടതു. | ക്കുന്നു ? ഇതു വരെയും നിങ്ങൾ അ

ൻ എന്നാൽ ഭക്ഷിച്ചവർ എകദ|റിയാതെയും, തിരിച്ചറിയാതെയും

ശം നാലായിരം പെർായിരുന്നു : ; ഇരിക്കുന്നുവൊ: ഇതവരെയും നി

പിന്നെ അവൻ അവ പറഞ്ഞ | ങ്ങളുടെ ഹ്രദയം നിങ്ങൾക്ക് കഠി

യച്ചു. നപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവൊ ?

കം | പിനെ ഉടനെ അവൻ കവൃ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണകൾ ഉണ്ടാ

തന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊട ക്രടെ ഒരു യിട്ടും, കാണുന്നില്ലയൊ? ചെ ചികൾ

പടവിൽ കയറി, ലത്മാനുതായുടെ

ടിക്കുകളിൽ വന്നു.

ഫഫ അപ്പൊൾ പരിശന്മാർ പുറ

പ്പെട്ട വന്നു, അവനെ പരീക്ഷിച്ചു

കൊണല, അവമെനാട വാദിച്ചു തു =

ങ്ങി, ആകാശത്തിൽനിന്ന ഒരു അട

യാളം അവങ്കരൻനിന്ന ചൊദിച്ചു.

ഥവ. എന്നാറെ അവൻ തന്റെ

ആത്മാവിൽ ദീഘശാസമിട്ട, അം

സന്തതി എന്തിന് ഒരു അടയാളം

അനെപ്ഷിക്കുന്നു ? ംൻം സന്തതിക്ക

ഒരു അടയാളവും കൊടുക്കപ്പെടുക

യില്ല എന്ന് ഞാൻ സ്തൃമായിട്ട ന

ങ്ങളൊട പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ചമ്പ പിനെ അവൻ അവരെ

വിട്ട, വിണ്ടും പടവിൽ കയറി, അ

കത്തെക്കു പൊകയും ചെയ്തു.

ഫര് { എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അ

പ്പങ്ങളെ ക്രടെ കൊണ്ടുപൊകുവാൻ

മറന്നുപൊയി, പടവിൽ അവതൊ

ട ക്രടി ഒർ അപ്പമല്ലാതെ മറെറാ

ഉണ്ടായിട്ടും, കെഠ്ല്ലയൊ? ഓ

ക്കുന്നതുമില്ലയൊ?

്ഥൻ ഞാൻ അയ്യായിരം ആളുകൾ

ക്ക അഞ്ച അപ്പം മുറിച്ചപ്പോൾ, നി

ങ്ങൾ ക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്ര

കൊട്ട നിറഞ്ഞെടുത്തു? പന്ത്രണ്ട് എ

ന്ന അവർ അവനൊട പഠയുന്നു.

വം പിനെ നാലായിരം ആളുക

ൾക്ക് ഏഴ അപ്പം [ഞാൻ മുറിച്ചപ്പൊ

്,] നിങ്ങൾ ക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട

എത്ര കൊട്ട നിറഞ്ഞെടുത്തു : എഴ

എന്ന അവർ പറഞ്ഞു.

വു പിനെ അവൻ അവരൊട്,

നിങ്ങഠം തിരിച്ചറിയാതെ ഇരിക്കുന്

ത എങ്ങിനെ? എന്ന പറഞ്ഞു.

വ.വ. T പിനെ അവൻ ബെത

രൈസദായിലെക്കു വരുന്നു. അപ്പൊ

(X അവർ അവന്റെ അടുക്കൽ ഒരു

കരുടനെ കൊണ്ടുവന്ന, അവനെ

ബബട് ബ

പെക്ഷിച്ചു.

നും അവ14 ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല.

ക@ അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ

ട, നിങ്ങൾ പറിശന്മാരുടെ പുളിച്ച

മാവിൽനിന്നും, ാടു

പുളിച്ച മാവിൽനിന്നും ജാഗ്രതപ്പെ

ട്ട, ന്യൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ എന്ന കല്പി

വമ്പ എന്നാറെ അവൻ കരുട

ന്റെ കയ്യെ പിടിച്ച്, അവനെ ഗ്രാ

മത്തിന്ന് പുറത്ത കൊണ്ടുപൊയി;

പിനെ അവൻ അവന്റെ കണ്ണുക

ളിൽ തുപ്പി, തന്റെ കൈക്കളെ അ

വന്റെ മെൻ വെച്ചിട്ട, നി വല്ലതും

*ം അപ്പൊൾ അവ: തമ്മിൽ ത

കാണുന്നുവൊ? എന്ന അവനൊട

ചൊദിച്ചു.
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വ.അ. എന്നാറെ അവൻ

ളെ പൊലെ നടക്കുന്നതിനെ കാ

ണുന്നു എന്ന വാഞഞ്ഞു.

വ@ അതിന്റെ ശൈഷം അവൻ

പിനെയും തന്റെ കൈകളെ അ

വന്റെ കണ്ണുകളുടെ മെൽ വെച്ച്,

അവനെ മെല്പട്ട നൊക്കിച്ചു; അ

പ്പൊൾ അവൻ സൌഖ്യവാനായി,

എല്ലാവരെയും ുമായി കണ്ടു.

. പണ്ഠ പിനെ അവൻ നീ ഗ്രാമത്തി

ലെക്കു ചെല്ലരുത്, ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു

ത്തനൊട്ടും ഇത് പറകയുമരുത് എ

ന്ന പറഞ്ഞു, അവനെ അവന്റെ

വീട്ട ലെക പറഞ്ഞയച്ചു.

വ5 പിനെ യെശുവും അവ

ന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കൂടെ പീലിപ്പൊ

സിന്റെ കൈസറിയായുടെ ഗ്രാമ

ങ്ങളിലെക്കു പുറപ്പെട്ട പൊയ്: വ

ഴിയിൽ വെച്ച അവൻ തന്റെ ശി

ജൂാതൊട്, ഞാൻ ആർാകുന്നു എ

ന്ന മനുഷ്യർ പറയുന്നു? എന്ന ചൊ

ഭിച്ചു.

വവ്വ അവർ ഉത്തരമായിട്ട, ചില

&, നി യൊഹന്നാൻ ബപൂിസ്തു എ

നും, ചിലർ, എലിയ എന്നും, മറ്റ

ചിലർ, ദിഘദഗ്ദിമാരിൽ ഒരുത്തൻ

എന്നും വചറയുന്നു എന്നു വചറഞ്ഞു.

വൻ പിനെ അവൻ അവരൊട്,

എന്നാൽ ഞാൻ ആർാകുന്നു എന്ന

നിങ്ങൾ പറയുന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു.

അപ്പൊൾ പത്രൊസ ഉത്തരമായിട്ട

അവനൊട, നീ ക്രിസ്തുവാകന്നു എ

നു പറഞ്ഞു.

ബ എന്നാറെ തന്റെ വസ്തുത ആ

തൊട്ടും പറയരുതെന്ന അവൻ അ

വരൊട ഉറപ്പായിട്ട കല്പിച്ചു.

മ്പ. അത്രയുമല്ല മനുഷ്യന്റെ പു

ത്രൻ വള്ളത കഷ്ടപ്പെടുകയും, ഭൂപ്പ

ാർാലും, പ്രധാനാചാഴ്വാർാലും,

ഉപാദ്ധ്യായന്മാരാലും തള്ളിക്കളയ

മെല്പട്ട ന ദിവസത്തിനകം പിനെയും ഉ

നൊക്കി, ഞാൻ മനുഷ്യർ വൃക്ഷങ്ങ യിത്തെഴുനില്പകയും ചെയ്യെണ്ടുന്ന

താകനു എന്ന അവൻ അവക്ക് ഉ

പദെശിച്ചു തുടങ്ങി.

മ്പവ അവൻ •രം വചനവും സ്റ്റു

ക്ട്രമായിട്ട പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ പ

ചെത്രാസ അവനെ വെറിട്ട ക്രട്ടി

കൊണ്ട്, അവനെ ശാസിച്ചു തുടങ്ങി.

മ്പമ്പ എന്നാൽ അവൻ പിന്തിരി

ഞ്ഞ, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നൊക്ക

യാറെ, അവൻ പത്രൊസിനെ ശാ

സിച്ചു. നീ ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ച

ങ്ങളെ അല്ല, മനുഷ്യരുടെ കാഴ്വങ്ങ

ളെ അത്രെ വിചാരിക്കുന്നതകൊണ്ട്,

സാത്താനെ, എന്റെ പിന്നിൽ പൊ

ക എന്ന വറ്റ ഞഞ്ഞു.

മ്പര. പിന്നെ അവൻ തന്റെ ശി

ഷ്യന്മാരൊടും കൂടെ ജനങ്ങളെ അ

ടുക്കൽ വിളിച്ചപ്പൊൾ, അവൻ അ

വതൊട പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും എ

ന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ജച്ഛി

ക്കുന്നുവൊ, അവൻ തനെതാൻ വെ

റുത്ത, തന്റെ കർിശ എടുത്ത്കെ?

ണ്ട്, എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ.

മ്പ@ എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ആതെ

ങ്കിലും തന്റെ ജിവനെ രക്ഷിപ്പാൻ

ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കും;

എന്നാൽ ആഖ്tങ്കിലും എന്റെ നി

മിത്തമായിട്ടും, എവൻഗെലിയൊ

ന്റെ നിമിത്തമായിട്ടും തന്റെ ജി

വനെ നശിപ്പിച്ചാൽ, അവൻ അ

രിനെ രക്ഷിക്കും.

മ്പനൃ എന്ത.കൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു മ

നുഷ്യൻ ഭൂഖലാകം മുഴുവനും ലാഭം

വരുത്തിയാലും, തന്റെ ആത്മാവി

ന്റെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ, അവന

എന്ത പ്രയൊജനമുള്ളൂ?

ന. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ത

റെൻറ ആത്മാവിന്റെ ഉദ്ധാരണമാ

യിട്ട എന്ത് കൊടുക്കും?

മ്പവൃ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആരെ

പ്പെടുകയും, കൊല്ലപ്പെടുകയും, ഭൂ ങ്കിലും വ്യഭിചാരവും പാപവുമുള്ള



ൻര മകൊസ (് ശ്ലേ.

ംരം സന്തതിയിൽ എന്നെ കുറിച്ചും

എന്റെ വചനങ്ങളെ കുറിച്ചും ല

ജപ്പെട്ടാൽ, അവനെ കുറിച്ചും മനു

ഷ്യന്റെ പുത്രൻ, തന്റെ പിതാ

വിടെൻറ മഹത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധ

ദൈവദൂതന്മാരൊട ക്രടി വരുമ്പൊ

ഠം, ലജപ്പെടും.

നർ അഭ്രായം.

വ. 6യശു മറുരൂപമായത്.-ബം ബ

വൻ തന്റെ മരണവും ഉയിപ്പും

മുമ്പിൽ ക്രട്ടി പറയുന്നത്. --ബ്ബ

തന്റെ ശിഷ്യന്മാക്സ് പല ഉപലെ

ശങ്ങളെയും ചെയ്യുന്നത്.

പിന്നെ അവൻ അവരൊട്, ഇ

വിടെ നില്ലുന്നവരിൽ ചിലർ ദൈ

വത്തിന്റെ രാജ്യം ശക്തിയൊട ക്ര

ബബ കാണു വൊളവും, ബ

ൺം ആശ_ടിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ

സതൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട പഠയൂന്നു

എന വുറഞ്ഞു.

വ, ണ്ണ പിനെ ആറ ദിവസം കഴി

ഞ്ഞ ശൈഷം, യെശു പിത്രാസിനെ

യും, യാക്കൊബിനെയും, യൊഹ

നാനെയും ക്രട്ടി, അവരെ പ്രത്രെ

കം ഒരു ഉയൻ മലയിൽ കൊണ്ടു

പൊയി, അവരുടെ മുമ്പാകെ മറു

രൂപപ്പെട്ടു.

മ്പ. അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും പ്രകാ

ശിച്ചു, ഭൂമിയിൽ ഒരു അലക്കുകാര

നും അവ യെ അത്ര വെള്ളയാക്കു

വാൻ കഴിയാത്ത പ്രകാൻം ഉറച്ച

മഞ്ഞു പൊലെ മഹാ വെള്ളയായി.

രം അത്രയുമല്ല എലിയാ മൊശയൊ

ടും ക്രടെ അവക കാണപ്പെട്ടു; അവ

്. മെയശുവിനൊട ക്രടെ സംസാരി

കൊണ്ടിരുന്നു.

@ അപ്പൊൾ പത്രൊസ ഉത്തരമാ

യിട്ട ഖയ്തുവിനൊട, ഗുരൊ, നാം

ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത്. ഞ

ങ്ങൾ മൂന്ന ക്രടാരങ്ങളെ, ഒന്ന നി

ലിയ9യിക്കും, ഉണ്ടാക്കെണ്ഠ് എന്ന

വപറഞ്ഞു.

സ്ന എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ മ

ഹാ ഭയമുള്ളവരായിരുന്നതകൊണ്ട്,

അവൻ ഇന്നത പറയെ ബന്ഥമെന്ന അ

റിഞ്ഞില്ല.

അപ്പൊൾ അവരുടെ മെലെ നി

ഴലിക്കുന്ന ഒരു മെലം ഉണ്ടായി;

ഇവൻ എന്റെ ഇ ു പുത്രനാകനു:

ഇവ6ന് ചെവിക്കൊൾവിൻ, എന

ആ മെഘത്തിൽനിന്ന ഒരു ശബ്ദ

വും പുറപ്പെട്ടു.

വ്വ ഉടനെ അവർ ഫുoറും നൊ

കിയപ്പൊൾ, തങ്ങളൊട ക്രടെ യെ

ശുവിനെ മാത്രമല്ലാതെ മറ്റൊരു

ത്തനെയും കണ്ടില്ല.

ൻ പിനെ അവർ മലയിൽ നിന്ന

ഇറങ്ങുമ്പൊൾ, അവൻ അവതൊട്,

മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ മരിച്ചവരിൽ

നിന്ന് ഉയിക്കുന്നത് വരെക്കും അവ

ർ കണ്ട കാഴ്വങ്ങളെ ആരൊടും പറ

യരുത് എന്ന കല്പിച്ചു.

ഥം മരിച്ചവർിൽനിന്ന് ഉയിക്കുന്ന

ത എന്തെന്ന അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ

ചൊദിച്ചുകൊണ്ട്, ആ വചനം ത

ങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിച്ചു.

ഠ,ഥ T പിനെ അവർ അവനൊ

5, എലിയാ മുമ്പെ വരെണ്ടുന്നതാക

നു എന്ന ഉപാലായന്മാർ പഠയു

ന്നത് എന്ത്? എന്ന ചൊദിച്ചു.

ഫവ. എന്നാറെ അവൻ ഉത്തരമാ

യിട്ട അവ തൊട്, സതൃം തന്നെ എ

ലിയാ മുഹൈവ വന, സകലവും യ

തപ്പെടുത്തുന്നു ; അത്രയുമല്ല മനുഷ്യ

ന്റെ പുത്രൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെടുക

യും നിസ്സാരനാക്കപ്പെടുകയും ചെ

യ്യെണ്ടിവരും എന്ന അവനെ കുറി

ച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൊലെ.

ഥന്മ. എന്നാൽ എലിയാ വന്നുകഴി

ഞ്ഞു, എന്ന ഞാൻ നിങ്ങജൊട പറ

യുന്നു, അവനെ കറിച്ച് എഴുതിയി

നക്കും, ഒന്ന മൊബൈശക്കും, ഒന്ന എ രിക്കുന്ന പ്രകാരം, അവർ തങ്ങൾക്കു



. മ6ിക്കാസ റൺ (്നു. ൻ@

ഇഷ്ടമായ പ്രകാരം ഒക്കെയും അവ | വ. പിനെ അവൻ അവന്റെ

നൊട ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പനൊട, ഇത അവന ഉണ്ടായി

മര പിന്നെ അവൻ തന്റെ |ട്ട എത്ര കാലമായി? എന്ന ചൊദി

ശിഷ്ടന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നപ്പൊ ചു. എന്നാളെ അവൻ ബാല്ലം മു

ൾ അവരുടെ ചുറ്റിലും വളരെ പുരു തൽ [ഉണ്ടായി.)

ാരത്തെയും, അവതൊട ക്രടെ ത വ.വ വിശെഷിച്ച അവനെ നശി

ിക്കുനഉപാദ്ധ്യായന്മാരെയും കണ്ടു. പിപ്പാനായിട്ട്, അത പലപ്പൊഴും

ക6 പുരുഷാരം എല്ലാം അനെ തീയിലെക്കും, വെള്ളത്തിലെക്കും അ

കണ്ട ഉടനെ, വളയെ ആശ്ചയ്യപ്പെ വനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എന്നാലും വ

ടൂ, ഒടി വന്ന, അവനെ വന്ദിച്ചു. !് ചെയ്യാൻ നിനക്കു കഴിയുമെ

ചൗ പിനെ അവൻ ഉപാല്പായ  ിൽ, ഞങ്ങളിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ്, ബ

ാരൊട്, നിങ്ങൾ അവതൊട എ ങ്ങൾക സഹായിക്കെണമെന്ന പവ

നിന തക്സിക്കുന്നു? എന്ന ചൊദിച്ചു. ആ.

ഫ9 അപ്പൊഠം പുരുഷാരത്തിൽ ഒ | വമ്പ അപ്പൊൾ യെശു അവനൊ

രുത്തൻ ഉത്തരമായിട്ട, ഗുസൈാ, ഉൗ | ട, നിനക്കു വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയു

മയുള്ളൊര ആത്മാവൊട ക്രടിയ മെങ്കിൽ, വിശ്വസിക്കുന്നവന സക

എന്റെ മകനെ ഞാൻ നിന്റെ അ|ല കായ്യങ്ങളും കഴിയുന്നവയാകന്നു

ടുകൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്ന പറഞ്ഞു.

കല്പ ആ ആത്മാവ് അവനെ എ| വര. ഉടനെ ബാലന്റെ അപ്പൻ

വിടെ വെച്ചെങ്കിലും പിടിച്ചാൽ, |ഉറകെ നിലവിളിച്ച്, കണ്ണനിരുക

അത അവനെ വലെ ക്കുന്നു : പി| ജൊട ക്രടെ, കതാവെ, ഞാൻ വി

നെ അവൻ അർ പുറപ്പെടീച്ച, ത | ശ്വസിക്കുന്നു. എന്റെ അവിശ്വാസ

ന്റെ പല്ലുകൾ കടിച്ച്, ആലസ്യ|ത്തിന്ന സഹായിക്കെണ്മെ എന്ന പ

പ്പെട്ട പൊക നു : അതിന്റെ പുറ | റഞ്ഞു.

അാകികളയെണ്ടുന്നതിന് ഞാൻ നി| വ@ എന്നാറെ ജനങ്ങഠം ഒഴി വ

ന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊട പറഞ്ഞു, എ |ന ക്രടുന്നത യെശു കണ്ടപ്പൊൾ,അ

ങ്കിലും അവ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന പ| വൻ ജെച്ഛാത്മാവിനെ ശാസിച്ചു.അ

റഞ്ഞു. വനൊട, ഉൗമയും ചെകിടനുമായു

ഠൻ എന്നാറെ അവൻ അവനൊ|ള്ള ആത്മാവെ, ഇവങ്കരനിനു പുറ

ട ഉത്തരമായിട്ടു, അവിശ്വാസമുള്ള | പെട്ട, ഇനി ഇവനിൽ പ്രവെശിക്ക

സന്ത്രിയായുള്ളൊവെ, ഞാൻ എ|രുത് എന്ന ഞാൻ നിക്കൊട കല്പിക്കു

ത്രത്തൊളം നിങ്ങളൊട ക്രടെ ഇരി നു എന്നു പറഞ്ഞു. -

ക്കും? എത്രത്തൊളം നിങ്ങളെ സ| വസ്തു അപ്പൊൾ [ആത്മാവ്) നില

ിക്കും? അവനെ എന്റെ അടുക | വിളിച്ചു, അവന്റെ വളരെ വ്ലെച്ച,

ൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു. | പുറപ്പെട്ട പൊയി. എന്നാൽ അവൻ

വം അപ്പൊൾ അവർ അവനെ മരിച്ചുപൊയി എന്ന പലരും വറ

അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. |വാൻ തകവണ്ണം, അവൻ മരിച്ചവ

എന്നാൽ അവൻ അവനെ കണ്ടാ I നെ പൊലെ ആയി.

ാ, ഉsനെ ആ ആത്മാവ അവ | വ. അപ്പൊൾ യെശു അവനെ ക

ണ്ണ വലെച്ചു, അവൻ നിലത്തിൽ |ജിൽ പിടിച്ചു, അവനെ ഉയതി;

വീണ, നു് പുറപ്പെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ എഴുനില്പംയും ചെയ്തു.

ഉരുളുകയും ചെയ്തു. വ വ്വ പിനെ അവൻ വീട്ടിലെക്ട്



ൻനൂ
മക്കൊസാ ൻ അനു.

വന്നപ്പൊൾ, അവന്റെ ശിഷ്യന്മാക്

തലിനെ എടുത്തുകൊണ്ട്, അവനെരഹസ്യമായി അവനൊട്, അവ

ന നു അപ്പൊൾ അവൻ ഒരു സ്പെ

നെ പുറത്താക്കിക്കളുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ നടുവിൽ നിറുത്തി : പി

എന്തു കൊണ്ട് കഴിയാഞ്ഞു?

ചൊദിച്ചു.

വൻ എന്നാറെ അവൻ അവരൊട്,

പ്രാത്ഥനയാലും ഉപവാസത്താലും

അല്ലാതെ, മറെറാന്നിനാലും ഠരം ജാ

രി പുറപ്പെട്ട വരുവാൻ കഴിയുന്ന

തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

ബം പിന്നെ അവർ അവിടെ

നിന്നു പുറപ്പെട്ട, ഗലിലെയാ ിൽ

ക്രടി കടന്നു പൊയി; ഒരുത്തനും

ആയത അറിവാൻ അവന മനസ്സാ

യില്ല.

മ്പ, എന്തകൊണ്ടെന്നാൽഅവൻ

ര് ന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു, അ

വതൊട, മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ മ

നുഷ്യരുടെ കൈകളിൽ ഏല്പിക്കപ്പെ

ടുന്നു, അവർ അവനെ കൊല്ലം,

കൊല്ല. പ്ലട ത തെൻറ ശൈഷം അവ

ൻ മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ ഉയിത്തെഴു

ന|ല്ലങ്ഠ എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ.വ. എന്നാൽ അവർ ആ വാക്ക

അറിഞ്ഞില്ല, അവനൊട ചൊദിപ്പാ

ൻ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

് . പിന്നെ അവൻ കപ്പ്

ഹൊമിലെക്കു വന്നു. അവൻ വിട്ടി

ലിരിക്കുമ്പൊൾ, അവൻ അവരൊ

ട, നിങ്ങൾ വഴിയിൽ തമ്മിൽ ത

മ്മിൽത ിച്ചത എന്ത്?എന്നചൊദിച്ചു.

ബ്ര. എന്നാറെ ആത വലിയവനാ

കം എന്ന അവർ വഴിയിൽ തമ്മിൽ

തമ്മിൽ ത ിച്ചതുകൊണ്ടു അവർ മി

ണ്ടാതെയിരുന്നു. "

ബ@ പിനെ അവൻ ഇരുന്നപ്പൊ

്, അവൻ പന്ത്രണ്ട പെരെ വിളി

ച്ഛ, അവരൊട, ഒരുത്തൻ മുമ്പനാ

കുവാൻ ഇക്സിച്ചാൽ, അവൻ എല്ലാ

വർിലും ഒടുക്കത്തവനായും, എല്ലാവ

രുടെയും ശുശ്രൂഷകാരനായും ഇരി

എന മെന്ന അബ്ബ അണെച്ചുകൊണ്ടബ

വരൊട്,

ന ആരെങ്കിലും ഇപ്രകാരമുള്ള

, കൈപത്രങ്ങളിൽ ഒരുത്തനെ എന്റെ

നാമത്തിൽ കൈകൊണ്ടാൽ, എ

നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു , ആരെങ്കിലും

എന്നെ കൈക്കൊണ്ടാൽ, അവൻഎ

നെ തന്നെ അല്ല എന്നെ അയച്ചവ

നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ന.വ്വ അപ്പൊൾ യൊഹന്നാൻ

അവനൊട ഉത്തരമായിട്ട, ഗുരൊ,

നമ്മെ പിന്തുടരാതെയുള്ള ഒരുത്തൻ

ന് ന്റെ നാമം കൊണ്ടു പിശാചു ക

ളെ പുറത്താക്കളയുന്നതിനെ ഞ

ങ്ങൾ കണ്ടു : അവൻ നമ്മെ പിന്തു

=രായ്ക്കുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ അവനെ

വിതൊധിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു.

മ്പൻ എന്നാറെ യെശു പറഞ്ഞു,

അവനെ വിരൊധികരുത : എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ നാമത്തിൽ

ഒരു അര ശയം ചെയ്തിട്ട, വെഗ

ത്തിൽ എന്നെ ദൊഷം പഠവാൻ ക

ഴിയുന്നവൻ ആരുമില്ല.

രം നമുക്കു വ തൊധമായിരിക്കാ

ത്തവൻ നമുക. വെണ്ടിയവനാക

ന്നുവല്ലൊ.

ര്ച എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ റിങ്ങൾ

ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാകകൊണ്ട്, ആ

തെങ്കിലും എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു

പാനപാത്രം വെള്ളം നിങ്ങളെ ക

ടിപ്പിച്ചാൽ, അവൻ തന്റെ പ്രതി

ഫലം കളകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സ

തൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

ര.വ. പിനെയും ആതെങ്കിലും എ

ങ്കൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായ രം ചെ

റിയവരിൽ ഒരുത്തനെ വിരുദ്ധപ്പെ

ടുത്തിയാൽ, ഒരു തിരികല്പ അവ

ന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ട അ

ക്കണം എന്നു പറഞ്ഞു. വൻ സമുദ്രത്തിലേക്കു തള്ളിക്കളയു
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പ്പെട്ടാൽ, അവന എന്റെ നല്ലത്. ്ഥO അദ്ധ്യായം.

രമ്പ പിനെ നിന്റെ കൈ നി -

നെ വിരുദ്ധപ്പെടുത്തിയാൽ, അത

ചെരഭിച്ച കളക: ന് രണ്ട് കൈക്

ള്ളവനായി കെട്ടുപൊകാത്ത അഗ്നി

യിൽ നരകത്തിലെക്കു പൊകുന്നതി

നെക്കാൾ, അംഗഹിനനായി ജീവ ്റൂ

ങ്കലെക്കു കടക്കുന്നത് നിനക്ക എറ ! --'നെ അവൻ അവിടെനിന്ന എ

നല്ലത്: |ഴുനീറ്റ്, യാദാന്റെ അക്കരയിൽ

രര. അവിടെ അവരുടെ കൃമി ക്രട യെഫ്രദിയായുടെ അമൃത്തിക

ചാകുന്നതുമില്ല, അഗ്നി കെട്ടുപൊ ളിൽ വന്നു : ജനങ്ങൾ പിന്നെയും

കുന്നതുമില്ല. അവയെൻറ അടുക്കൽ വന്നു കൂടി : അ

ര@ പിന്നെ നിന്റെ കാൽ നി വന്നു.ം, താൻ ചെയ്യുവുന്ന പ്രകാരം,

ന്നെ വിരുദ്ധപ്പെടുത്തിയാൽ, അത് പിന്നെയും അവരെ പഠിപ്പിച്ചു.

ചെരദിച്ച കളക: നീ രണ്ട കാലുള്ള വ. അപ്പൊൾ പറിശന്മാർ അവ

വനായി കെട്ടുപൊകാത്ത അഗ്നിയി ന്റെ അടുകൽ വന്ന, അവനെ പ

ൽ നരകത്തിലെക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നതി (ിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവനൊട, പുരു

നെക്കാൾ, മുടന്തനായി ജീവങ്കലെ ഷൻ തന്റെ ഭാഴ്ചയെ ഉപെക്ഷി

ക് കടക്കുന്നത് നിനക എഠ നല്ലത്. കുന്നത് വ്വായ്മൊ ? എന്ന ചൊദി

ാ അവിടെ അവരുടെ കൃമി ചാ' ു. -

കുന്നതുമില്ല, അഗ്നി കെട്ടുപൊകുന്ന ബ എന്നാറെ അവൻ ഉത്തരമായി

തുമില്ല. - |ട്ട അവതൊട, മൊശൈ നിങ്ങൾക്ക

49 പിന്നെ നിന്റെ കണ്ണ നിന്നെ എന്ത കല്പിച്ചു? ഏ്ന പറഞ്ഞു.

വിരുദ്ധപ്പെടുത്തിയാൽ, അത ചൂന്ന ര. ഉപൈകു ചീട്ട എഴുതികൊടു
കള്ക : നി (tണ്ട കണ്ണടക്കൂവനായി ത്ത്, അവളെ ഉപെക്ഷിപ്പാൻ മൊ

അഗ്നിനരകത്തിലെക്കു തള്ളപ്പെടുന്ന ശൈ അനുവാദം തന്നു എന്ന അവർ

ന്നതിനെക്കാൾ, ഒറ്റക്കണ്ണുള്ളവനാ പറഞ്ഞു.

യി ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലെക്കു @ പിന്നെ യെശു ഉത്തരമായിട്ട

കടക്കുന്നത് നിനക്ക എറ നല്ലത : അവരൊട, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാ

ര്വ്വ അവിടെ അവരുടെ കൂമി ഠിനൃതിന്റെ നിമിത്തമായിട്ട അ

ാകുന്നതുമില്ല, അഗ്നി കെട്ടുപൊക വൻ നിങ്ങൾക്കു അം കല്പന എഴുതി.

ന്നതുമില്ല. | ന്നു എന്നാലും സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ആരം

രൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവ ഭം മു 6 ൽ ദൈവം അവരെ ആണും

അം അഗ്നി കൊണ്ട് രുചിപ്പിക്കപ്പെ പെണ്ണമായിട്ട ഉണ്ടാക്കി.

ടും, സകല ബലിയൂം ഉപ്പ കൊണ്ട് ഇത് വെഹതുവായിട്ട മനുഷ്യൻ

രുചിപ്പിക്കപ്പെടും. ത്. അപ്പനെയും അമ്മയെയും

@ം ഉപ്പ നല്ലത : എന്നാലും ഉപ്പ വിട്ട, തന്റെ ഭാഴ്ചയൊ2് ക്ര ടെ

അസമില്ലാതെ പൊയാൽ, നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും :

എത്തുകൊണ്ട് അത രുചിപ്പിക്കും? ന് വൃ അവർ ഇരുവരും ഒരു ജഡമാ

ങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപ്പുള്ളവരായും, ത യി വരും ; എന്നത്കൊണ്ട് അവർ

മ്മ ര തമ്മിൽ സമാധാനമുള്ളവ അാ പിന്നെ ഇരുവർല്ല, ഒരു ജഡ്മിത്ര

. സ്ത്രീയെ ഉപെക്ഷിക്കുന്ന സംഗ

തി.-കമ്പ, ചെറു പൈതങ്ങൾ ക്രി

സ്തുവിന്റെ അരികത്ത കൊണ്ടുവ

(Uപ്പെടുന്നത്.--വ-മ്പ് സമ്പത്താലു

ള്ള അവ_്കടം.

K

യൂിരിപ്പൻ. ആകനത്.
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ൻ ആകയാൽ ദൈവം ക്രടി ചെ

ത്ത മനുഷ്യൻ വെറുതിരികരുത

എന്ന പറഞ്ഞു.

കം പിന്നെ വീട്ടിൽ വെച്ച അവ

ന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആ കായ്യത്തെ ക

റിച്ച പിനെയും അവനൊട ചൊ

ഭിച്ചു.
ഫ. അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ

ടൂ, ആരെങ്കിലും തന്റെ ഭാഴ്ചയെ ഉ

പെക്ഷിച്ച, മറെറാരു സ്രിയെ വി

വാഹം ചെയ്താൽ, അവൻ അവൾ

ക വിതൊധമായിട്ടു വൃഭിചാരം ചെ

യ്യുന്നു.

ംവ അത്രയുമല്ല ഭാഴ്ച തന്റെ ഭ

താവിനെ ഉപെക്ഷിച്ചു. മറെറാരു

ത്തനാൽ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ,

അവൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന

വപറഞ്ഞു.

കമ്പ പിനെ അവൻ ചെറിയ

ⓝവെ_Iതങ്ങളെ തൊടുവാനായിട്ട,

അവരെ അവർ അവന്റെ അടുക്കൽ

കൊണ്ടുവന്നു : എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ

അവതെ കൊണ്ടുവന്നവരെ വില

കി.

ഛ. യെശു അത് കണ്ടാറെ, നിര

സപ്പെട്ട, അവരൊട്, പൈതങ്ങൾ

എന്റെ അടുകൽ വരുവാൻ വിട്ടു

വിൻ, അവരെ വിരൊധികയുമരു

ത : എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ലൈവത്തി

ന്റെ രാജ്യം ഇപ്രകാരമുള്ളവരുടെ

ആകുന്നു.

ഫ@ ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ

പെതൽ എന്ന പൊലെ വൈഭവത്തി

ന്റെ രാജ്യം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല എ

ങ്കിൽ, അവൻ അതിലെക്കു കടക്കയി

ല്ല എന്ന ഞാൻ സതൃമായിട്ട നിങ്ങ

ളെ9ട വ്lറയുന്നു എന്ന വറഞ്ഞു.

ചന്ദ്ര പിനെ അവൻ അവരെ അ

ണച്ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ ചെമൽ ത

സെൻറ കൈകകളെ വെച്ച്, അവരെ

അനുഗ്രഹിച്ചു.

പുറപ്പെട്ട പൊയ9പ്പാൾ, ഒരുത്തൽ,

ഒടി വന്ന, അവന്റെ മുമ്പാകെ ര

ട്ടകത്തി, അവനൊട, നല്ല ഗുനൊ,

നിരൂ ജീവനെ അവകാശപ്പെടുത്തു

വാനായിട്ട ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യെണ്ടു്?

എന്ന ചൊദിച്ചു.

.ഠവൃ എന്നാറെ ചെയശു അവനൊട,

നീ എന്നെ നല്ലവനെന്ന എന്തിന

ചൊല്ലുന്നു? ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ

ഒരുത്തനും നല്ലവനല്ലല്ലൊ.

കൻ നീ വൃഭിചാരം ചെയ്യരുത്,

കല ചെയ്യരുത്, മൊഷണം ചെയ്യ

രുത, കള്ള സാക്ഷി പറയരുത്, വൃാ

ജ ചെയ്യരുത്, നിന്റെ അപ്പന്റെ

യൂറ അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക എ

ന്നുള്ള കല്പനകളെ നീ അറിയുന്നുവ

ല്ലൊ എന്ന പറഞ്ഞു.

വം എന്നാറെ അവൻ ഉത്തരമാ

യിട്ട അവനൊട, ഗുരൊ, ഇവ ഒ

കെയും ഞാൻ എന്റെ ബാല്ലം മു

തൽ പ്രമാണിച്ചു വ ന് എന വ.1ഠ

ഞഞ്ഞു.

വ.ഥ അപ്പൊൾ സെയശു അവനെ

സൂക്ഷിച്ചു നൊക്കി, അവനെ സ്റ്റെഫി

ച്ചു, അവനൊട ഒന്ന നിനക്ക കഠ

പുണ്ട്: നീ ചൊയി, നിനക്കുള്ള സ

കല വസ്തുക്കളെയും വിറ്റ, ദരിദ്രകാ

ക് കൊടുക്ക, എന്നാൽ നിനക്കു സ്പ

ഗ്ഗത്തിൽ നിക്ഷെപമുണ്ടാകം: പി

നെ വന്ന, കരിശ എടുത്തുകൊണ്ട്,

എന്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്ന പ

റഞ്ഞു.

വ.വ. എന്നാറെ അവൻ ആ വച

നത്തിങ്കൽ മനൊവെലനപ്പെടു, ദുഃ

ഖിച്ചുകൊണ്ട് പൊയികളഞ്ഞു : എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ അവന വിള. കെൻ സ

മ്പരത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ.ബ അപ്പൊൾ 6 യശു ഫൂറ്റും കെനാ

കി, തന്റെ ശിഷ്ടാതൊട്, ന്ദ്രവു

ങ്ങളുള്ളവർ ദൈവത്തിന്റെ അാജ്യ

ത്തിലെക്കു കടക്കുന്നത് മഹാ പ്രയാ

ഠ9 {് പിനെ അവൻ വഴിയിൽ സം ! എന്ന് പറഞ്ഞു. -
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വര. എന്നാറെ ശിഷ്യന്മാർ അവ

ന്റെ വചനങ്ങളിൽ ആശ്ചയ്യപ്പെട്ടു.

അപ്പൊൾ യെശു പിനെയും ഉത്ത

രമായിട്ട അവതൊട്, പെരുങ്ങ

ളെ, ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കു

ന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തി

ലെക്കു കടക്കുന്നത് എത്രയും പ്രയാ

സബ യിട്ടുള്ളതാകുന്നു !

വ@ ഒരു ധനവാൻ ദൈവത്തി

ന്റെ രാജ്യത്തിലെക്കു കടക്കുന്നതി

നെക്കാൾ, ഒരു ഒട്ടകം ഒരു സൂചിക്കു

ഴയിൽ കൂടി കടന്ന പൊകുന്നത് എ

റ്റവും എളുപ്പമാകുന്നു എന്ന് പറ

വന്നു എന്നാറെ അവർ അവധി ക്ര

ബ ഭൂമിച്ചു, അപ്രകാരമായാൽ

രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നവൻ

ആര?എന്ന തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.

വ. പിനെ യെശു അവരെ നൊ

കിട്ട, മനുഷ്യരാൽ ഇതു കഴിയാത്ത

കാഴ്വം തന്നെ, എന്നാൽ ദൈവത്താ

ൽ സകല കാഴ്ചവും കഴിയുന്നതാക

കൊണ്ട്, ദൈവത്താൽ അത് കഴി

യാത്ത കാഴ്ചമല്ല എന്ന വറയുന്നു.

വ.വ്വ അപ്പൊൾ പരൈത്രാസ അവ

നൊട, കണ്ടാലും ഞങ്ങed് സകല

വും വിട്ടു, നിന്റെ പിന്നാലെ വ

നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

വൻ എന്നാറെ യെഹൂ ഉത്തരമാ

യിട്ടു, എന്റെ നിമിത്തവും, എവൻ

ഗെലിയൊന്റെ നിമിത്തവും വിട്ടി

നെ എങ്കിലും, സഹൈാദരന്മാരെ എ

ങ്കിലും, സഹൈാദരിമാരെ എങ്കിലും,

അപ്പനെ എങ്കിലും, അമ്മയെ എങ്കി

ലും, ഭാഴ്ചയെ എങ്കിലും, മക്കളെ എ

ങ്കിലും, നിലങ്ങളെ എങ്കിലും വിട്ടും

കളഞ്ഞിട്ട,

മ്പം ഇപ്പൊൾ •രം കാലത്തിൽ ത

നെ ഉപദ്രവങ്ങളെ9ട ക്രടെ നൂറി

ർട്ടി, വീടുകളെയും, സഹൊദരന്മാ

തെയും, സഹൊദരിമാരെയും, അ

ളെയും, വരുവാനുള്ള ലൊകത്തിൽ

നിത്യ വനെയും കൈക്കൊള്ളാ

തെ ഇരിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനും ഇല്ല

എന്ന ഞാൻ സതൃമായിട്ട നിങ്ങളൊ

ട പറയുന്നു.

മ്പു എന്നാലും മുമ്പുള്ളവർ പല

രും ഒടുകുത്തവരായും, ഒടുക്കത്തവർ

മുമ്പുള്ളവരായും ഇരിക്കും എന്ന പഠ

ഞ്ഞു.

ബവ. i് പിന്നെ അവർ വഴിയിൽ

യറുശലെമിലെക്കു പുറപ്പെട്ടപൊക

ആയിരുന്നു ; യെശു അവരുടെ മു

വെ നടന്നു; അവർ ആശ്ചയ്യപ്പെട്ട,

പിന്നാലെ ചെന്നു കൊണ്ട് ഭയപ്പെ

ട്ടു. അപ്പൊൾ അവൻ ആ പന്ത്രണ്ടാ

ളുകളെ പിന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, ത

നിക സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്ന കാഴ്ച

ങ്ങളെ അവതൊട പറഞ്ഞുതുടങ്ങി.

മ്പമ്പ കണ്ടാലും, നാം യറുശലെ

മിലെക്കു പൊകന്നു, അവിടെ മനു

ഷ്യന്റെ പുത്രൻ പ്രധാനാചാഴ്ച

ന്മാക്കും ഉപാദ്ധ്യയന്മാക്കും എലിക

പ്പെടും; അവർ അവനെ മരണ ശി

കൊക്ക വിധിച്ചു, അവനെ പുറജാ

തികൾക എല്പിക്കും.

മ്പരം അത്രയുമല്ല അവർ അവനെ

പർിഹസിച്ചു, അവനെ വാറു കൊ

ണ്ട അടിച്ചു, അവന്റെ മെൽ തുപ്പി,

അവനെ കൊല്ലം: എങ്കിലും അവൻ

മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ ഉയിത്തെഴുനി

ല്ലക്ടം എന്ന വറഞ്ഞു.

മ്പ@ T പിന്നെ സെബെദിയുടെ

പുത്രന്മാരായ യാക്കൊബും യൊഹ

ന്നാനും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന,

ഗുരൊ, ഞങ്ങൾ എത യാചിച്ചാലും

അത നി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യെണാമെ

ന്ന ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സായിരിക്കുന്നു എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പനൂ എന്നാറെ അവൻ അവതൊ

ട, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യെ

ണമെന്ന നിങ്ങൾക്കു മനസ്സായിരി

ക്കുന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു.

K 2

ജമാരെയും, മക്കളെയും, നിലങ്ങ
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ബ9 അവർ അവനൊട, നിന്റെ ശുഷ്കാരനാകും.

മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുത്തൻ ന് | രര് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മുജാ

ന്റെ വലതുഭാഗത്തും, ഒരു ആൻ , നാകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ, അവൻ എ

നിന്റെ ഇടത്തുഭാഗത്തും, ഇരിപ്പാ ല്ലാവരുടെയും ദാസനാകും.

നായിട്ട ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലെ.ണം എ, ര@ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യ

ന്ന പറഞ്ഞു. : പുത്രനും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിച്ചു

ബവ്വ എന്നാറെ യെശു അവരൊട, കൊൾവാനായിട്ടു വന്നില്ല. ശുശ്രൂഷ

നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് ഇന്നത എ ചെയ്യാനാ യിട്ടും, പലക്കും വെണ്ടി

ന്ന നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഞാൻ തന്റെ ജീവനെ വീണ്ടെടുപ്പായി

കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രത്തിൽനിന്ന് കൊടുപ്പാനായിട്ടും അത്രെ വന്നത

കടിപ്പാനും, ഞാൻ ചെപ്പ്പെടു

ന ബപുസ്ത കൊണ്ട് ബപുസ്തപ്പെടു

' എന്ന വുറഞ്ഞു.

രു പിനെ അവർ യെറിഫൊ

വാനും നിണ്ട&ക്കും കഴിയുമൊ? എ യിലെക്കു വന്നു : അവനും അവന്റെ

നു പറഞ്ഞു.

മ്പൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന അവ

ർ അവഖനാട പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ

യെശു അവതൊട, ഞാൻ കടിക്കുന്ന

പാനപാത്രത്തിൽനിന്ന നീങ്ങളും

കടിക്കയും, ഞാൻ ബപൂിസ്തപ്പെടു

ന ബഹിസ്തുകൊണ്ട നിങ്ങളും ബ

വിസ്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും നിശ്ചയം:

രം എന്നാലും എന്റെൻറ വലതുഭാ

ഗത്തും, എന്റെ ഇടതുഭാഗത്തും

ഇിപ്പാനുള്ളത്, അത് ആക്സ് ഒരുക്ക

പ്പെടുന്നുവൊ അവകല്ലാതെ, തരു

വാൻ ഇനിക്കുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

രം്ഥ ഐശ ലഠ വപത്ത വെ_Iരും [അ

ത്] കെട്ടാറെ, യക്കൊബിനൊടും

യൊഹന്നാനൊടും നീരസപ്പെട്ട

തുടങ്ങി.

രവ. അപ്പൊൾ യെശു അവരെ അ

ടുക്കൽ വിളിച്ചിട്ടു, അവതൊട, ജാ

തികളെ പരിപാലിപ്പാൻ വിചാരി

ക്കുന്നവർ അവരുടെ മെൽ കത്ത

വ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നും, അവരുടെ

മഹര്തുകൾ അവരുടെ മെൽ അധി

കാരം ചെയ്യുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അ

റിയുന്നു.

രമ്പ എങ്കിലും ഇപ്രകാരം നിങ്ങളു.

ടെ ഇടയിൽ വെണ്ടാ ; നിങ്ങളിൽ

ആരെങ്കിലും വലിയവനാകുവാൻ

ശിഷ മാരും വളരെ പുരുഷാരവും

യെറ്ഹൊയിൽനിന്ന് പുറപ്പെടു

ബൊൾ, തിമായുടെ മകനായ ബാ

തിമായി എന്ന ഒരു കരുടൻ വഴി

യർികെ ഭിക്ഷ യാചിച്ചുകൊണ്ട ഇ

ിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

രംതൃ ഇവൻ നസറായക്കാരനായ

യെശുവാകുന്നു എന്ന അവൻ കെട്ടാ

റെ, ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യെ

ശുവായുപ്പെള്ളാചെ, എന്നൊട കരുണ

യുണ്ടാകെണമെന്ന നിലവിളിച്ചു തു

ടങ്ങി.

ര്വ്വ അവൻ മിണ്ടാതെ ഇരിപ്പാ

നായിട്ട പലരും അവനെ വിലക്ക് :

എന്നാലൊ അവൻ, ദാവീദിന്റെ

പുത്ര, എന്നൊട കരുണയുണ്ടാകെ

ണമെന്ന അധികമധികമായിട്ടു നി

ലവിളിച്ചു.

രൻ അപ്പൊൾ യെശു നിന്ന്, അ

വനെ വിളിപ്പാൻ പറഞ്ഞു. എ

നാ ഒറ്റ അവർ കരുട6ന വിളിച്ചു,

അവ6ന05, ധൈയ്യമായിരിക്ക, വമ്

ഴനില്ല, അവൻ നിന്നെ വിളിക്കു

ന്നു എന്ന വ്lറ ഞു.

@ം അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ വ

സ്രം ഇട്ടംകളഞ്ഞ, എഴനlഠ ഠ, 6യ

ശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു.

. ആ അപ്പൊൾ യെശു ഉത്തരമായി

ഇച്ഛിച്ചാൽ, അവൻ നിങ്ങളുടെ ശു അവനൊs. ഞാൻ നിനക്ക് എന്തു



മകൊസ് ഫിഫ അനു. ്ഥO്ഥ

ചെയ്യെണാമെന്ന നീനക മനസ്സായി

രിക്കുന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു. കരുടൻ

അവനൊട, കതാവെ, ഇനിച് കാ

♔ ലഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു.

@വ പിനെ യെശു അവനൊട,

നി പൊക; നിന്റെ വിശ്വാസം

നിനെ സൌഖ്യമാകി. ഉടനെ അ

വൻ കാഴ്ച ലഭിച്ച, വഴിയിൽ യെ

ശുവിന്റെ പിന്നാലെ പൊകയും

ചെയ്തു.

്ഥഫ അRായം.

ബ ക്രിസ്തു സന്തൊഷത്തൊടെ യറു

ശ്ലമിലെക് (കയറി) പൊക

നത്--ചവ, അവൻ കായില്ലാ

ത്ത അത്തി വൃക്ഷം ശപിക്കുന്നത്.

പിന്നെ അവൻ യറുശലെമിന സ

മീപമുള്ള ഒലിവ മലയുടെ അരികെ,

ബെതപ്പാഗയിലെക്കും ബൈതാനി

യായിലെക്കും വന്നപ്പൊ9്, അവൻ

തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ട് പെരെ

അയച്ചു,

വ അവ തൊട്. നിങ്ങളുടെ നെ

തെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിലെക്കു പൊ

കവിൻ : നിങ്ങൾ അതിലെക്കു കട

ന്ന ഉടനെ, മനുഷ്യരിൽ ഒരുത്ത

നും കയറിയിരുന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരുആ

ൺകഴുതക്കുട്ടി കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് നി

ങ്ങൾ കാണും; അവനെ അഴിച്ച്,

കൊണ്ടുവരുവിൻ.

മ്പ് യാതൊരുത്തൻ നിങ്ങൾ എന്ത

കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു? എന്ന

നിങ്ങളൊട പറഞ്ഞാൽ, കതാവി

ന അവനെ കൊണ്ട ആവശ്യമുണ്ട

എന്ന പറവിൻ; ഉടനെ അവൻ

അവനെ ഇവിടെക്ക് അയക്കും എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

ര. എന്നാറെ അവർ പൊയി. ആ

ഒകഴുതക്കുട്ടി ഇരുവഴി ക്രട യൊരു

സ്ഥലത്ത് വാതുക്കൽ പുറത്ത കെട്ടി

യി ിക്കുന്നത കണ്ടു, അവനെ അ

ആ അപ്പൊൾ അവിടെ നിന്നവ

രിൽ ചിലർ അവരൊട, നിങ്ങക

ആഞ്ചഴുതക്കട്ട യെ അഴിച്ചുകൊണ്ട്

എന്ത ചെയ്യുന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു.

ന്നു എന്നാറെ യെശു കല്പിച്ച പ്രകാ

ൻം തനെ അവർ അവതൊട വുറ

ഞ്ഞു: അപ്പൊൾ അവ& അവതെ

വിട്ടയച്ചു. -

് പിനെ അവർ കഴുതക്കുട്ടിയെ

യെശുവിന്റെ അടുകൽ കൊണ്ടുവ

ന്ന, തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ അവ

ന്റെ മെൽ ഇട്ടു;അവൻ അവനെൻറ

മെൽ കയറിയിരുന്നു.

വ്വ അപ്പൊൾ പലരും തങ്ങളുടെ

വസ്ത്രങ്ങളെ വഴിയിൽ വിരിച്ചു: ബ

റ്റ ചിലർ വൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്ന് കൊ

ബുകളെ വെട്ടി, വഴിയിൽ വിതറി.

ൻ മുബൈ പൊയവരും പിന്നാലെ

ചെന്നവരും, ഒശാന; കതാവി

നെൻറ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അ

നുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു:

ചം കരീാവിന്റെ നാമത്തിൽ വ

രുന്നതായി, നമ്മുടെ പിതാവായ ദാ

വിഭിനെൻറ രാജ്യം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെ

ട്ടതാകുന്നു : അത്യുന്നത്രങ്ങളിൽബ

ന, എന്ന അട്ടഹാസിച്ച പറഞ്ഞു.

ചക പിനെ യെശു യറുശലെമി

ലെ ക്കും, ജൈവാലയത്തിലെക്കും വ

ന, അവിജെ സകല പ്രസ്തുക്കളെയും

ചുറ്റും നൊകിയതിന്റെ ശൈഷം,

അന്ന സന്ധ്യയാകകൊണ്ട്, അവൻ

പന്ത്രണ്ട് പെരൊടും ക്രടെ ബെതാ

നിയായിലെക്കു പുറപ്പെട്ട പൊയി.

കവ. T പിററന്നാൾ അവർ ബെ

താനിയായിൽനിന്ന് വരുമെമ്പാൾ അ

വന്ന വിശന്നു :

ചമ്പ അപ്പൊൾ അവൻ ദൂരത്തിൽ

ഇലകളുള്ള ഒരു അത്തി വൃക്ഷം കാ

ഞെക്കൊണ്ട്, അതിൽ വല്ലതും കണ്ടു

കിട്ടുമായിരിക്കുമെന്ന വെച്ചു, അവി

ടെ ചെന്നു : അവൻ അതിന്റെ അ

ഴിച്ചു. ടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ, അിപ്പഴങ്ങ



്ഥOവ. മകൊസ ഫിഫ അു.

ളുടെ കാലമായിരുന്നില്ലായ്മ,കൊണ്ട്, ബാലും, നി ശപിച്ചിട്ടുള്ള അത്തി വൃ

ഇലകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല. ക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പൊയി എന്ന പഠ

ഛ. അപ്പൊൾ തെയശു ഉരൂരമാണു.

യിട്ടു അതിനൊട, ഇനിമെലിൽ എ| വ.വ. എന്നാറെ യെശു ഉത്തരമാ

നെക്കും ആരും നിങ്കൽനിന്ന ഫലം |യി അവരൊs, നിങ്ങൾക ദൈവ

ഭക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന പഠ ത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം.

ഞ്ഞു. ആയത അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വമ്പ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ആരെ

കെട്ടു. |ങ്കിലും •രം മലയൊട, നീ നിങ്ങ്,

.ce T പിനെ അവർ യെറുശ | സമുദ്രത്തിൽ തള്ളപ്പെടുക എന്ന പ

ലെമിലെക്കു വന്നു : അപ്പോൾ യെശു റഞ്ഞ, തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശ

ദൈവാലയത്തിലെക്കു ചെന്, ദൈ യിക്കാതെ, താൻ പായുന്ന കായ്യങ്ങ

വാലയത്തിൽ വില്ക്കുന്നവരെയും |ൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വസിച്ചാൽ,

കൊള്ളുന്നവരെയും പുറത്താക്കി തുട|അവന അവൻ പറയുന്നതൊക്കെ

ങ്ങി, നാണിഭക്കാരുടെ മെശപ്പലക |യും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ സതൃമാ

കളെയും, പ്രാവുകളെ വില്ലന്നവ|യിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

രുടെ പീഠങ്ങളെയും മറിച്ചിട്ടു: വരം ആയതകൊണ്ട ഞാൻ നിങ്ങ

ച് ഒരുത്തനും ഒരു പാത്രവും ഖെദ | ജൊs പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രാതി

വാലയത്തിൽ ക്രടി കൊണ്ടുപൊക ക്ക്ബൊൾ എത കാഴ്വങ്ങളെ യാചി

വാൻ സമ്മതിച്ചതുമില്ല. ച്ചാലും, അവ ഒക്കെയും നിങ്ങൾ

ച് അത്രയുമല്ല അവൻ ഉപലെ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന വിശ്വസിപ്പിൻ,

ശിച്ചു, അവനൊട, എന്റെ ഭവനം |അപ്പൊൾ അവ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാ

സകല ജാതികളാലും പ്രാത്ഥനാ ഭ |കും.

വനമെന്ന വിളിക്കപ്പെട്ടു ഹന്ന എ | വ@ അത്രയുമല്ല സപ്രശ്നത്തിലിരിക്കു

ഴുതിയിരിക്കുന്നില്ലയൊ? എന്നാൽ|ന നിങ്ങളുടെ പിതാവും നിങ്ങളു.

നിങ്ങൾ അത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹ | ടെ കുറ്റങ്ങളെ നിങ്ങളെ9ട ക്ഷമി

യാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു. പ്പാനായിട്ട, നിങ്ങൾ പ്രാത്ഥിച്ചുകൊ

കവൃ ഉപാദ്ധ്യായന്മാരും പ്രധാനാ! ങ നില്ല് സെബാഠം, ഒരുത്തന്റെ നെ

ചായ്ക്കന്മാരും അത് കെട്ടിട്ടു, അവ രെ നിങ്ങൾക വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ,

നെ എങ്ങിനെ കൊല്ലെണ്ടു എന്ന (അത] ക്ഷമിച്ചുകൊൾവിൻ.
വിചാരിച്ചു: എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ .ആ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കു

ജനം എല്ലാം അവനെൻാ ഉപദെശ നില്ല എങ്കിൽ, സപ്റ്റത്തിലിരിക്കുന്ന

ത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടുകകൊണ്ട്, അ നിങ്ങളുടെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ

വർ അവനെ ഭയപ്പെട്ടു. കറ്റങ്ങളെ ക്ഷമിക്കയില്ല എന്ന പ

കൻ സസ്യയായപ്പൊൾ, അവൻ റഞ്ഞു.

നഗരത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട പൊ. വ. പിനെ അവർ പിന്നെയും

യി. യെറുശലെമിലെക്കു വരുന്നു. അവൻ

വം ! പിന്നെ പിററന്നാൾ കാല | ദൈവാലയത്തിൽ നടക്കുമ്പൊൾ,

ത്ത അവർ കടന പൊക്ബൊൾ, പ്രധാനാചാഴ്വന്മാരും, ഉപാ ായ

ആ അത്തി വൃക്ഷം വെരുകളൊടെ (ാരും, മൂപ്പനാരും അവന്റെ അ

ഉനോങ്ങി ദൈപ്പായത് കണ്ടു. ടൂക്കൽ വന,

വ. അപ്പൊൾ പത്രൊസ ഒ് | വവ്വ അവനൊട, നീ എന്ത അ

കൊണ്ട്, അവനൊട, ഗുരൊ, ക{ധികാരം കൊണ്ട oരം കാഴ്വങ്ങളെ
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സ

ചെയ്യുന്നു? ഠരം കാഴ്വങ്ങളെ ചെജെ പിന്നെ അവൻ ഉപമകളെ കൊ

ണ്ടുന്നതിന്ന ആർ നിനക്കു ഠരം അ

ധികാരം തന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു.

വൻ യെശു ഉത്തരമായിട്ട അവ

തൊട, ഞാനും നിങ്ങളൊട ഒരു വാ

കു ചൊദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്നൊട

ഉത്തരം പറവിൻ, അപ്പൊൾ ഞാൻ

ഇന്നു അധികാരം കൊണ്ട് ഠരം കാ

യ്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു എന്ന നിങ്ങളൊ

ട പറയും.

ബം യൊഹന്നാന്റെ ബഹിസ്ത സപ

♔ത്തിൽനിന്നുണ്ടായൊ മനുഷ്യരിൽ

നിന്ന് ഉണ്ടായൊ ? എന്നൊട ഉത്ത)

രം പറവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പുച അപ്പൊൾ അവർ തമ്മിൽ ത

ജിൽ വിചാരിച്ചു, അത സപ്റ്റത്തിൽ

നിന്ന [ഉണ്ടായി എന്ന നാം പറ

അാൽ, അവൻ, പിന്നെ നിങ്ങൾ

എന്തു കൊണ്ട് അവനെ വിശ്വസി

കാഞ്ഞു? എന്ന പറയൂം.

്.വ. എന്നാൽ അത് മനുഷ്യരിൽ

നിന്ന [ഉണ്ടായി] എന്ന നാം പഠ

ഞ്ഞാൽ, യാഹനാൻ സത്യമായിട്ട

ഒരു ദീഘദഗ്ദിയാകുന്നു എന്ന എല്ലാ

വരും അവനെ വിചാരിച്ചതപ്പൊ

ണ്ടു, അവർ ജനത്തെ ഭയപ്പെട്ടു എ

ബ പറഞ്ഞു.

ന്മlമ്പ. പിന്നെ അവർ ഉത്തരമായി

ട്ട യെശുവിനൊട, ഞങ്ങൾ അറിയു

ന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ

യെശു ഉത്തരമായിട്ട അവ തൊട്,

ഞാനും ഇന്ന് അധികാരം കൊണ്ട

രം കാഴ്വങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു എന്ന നി

ങ്ങളൊട പറയുന്നില്ല എന്ന് പറ

ഞ്ഞു.

്ലവ- അദ്ധ്യായം.

ം മുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടത്തിന്റെ ഉപ

മ-- Lമ്പ രാജ്ഭാഗം കൊടുക്കു

ന്നതിന്റെ റയും.--വ്വ ഉയിപ്പി

. മെൻ റയു--ശ.വ. വിധവയുടെ

യും അവളുടെ രണ്ടു കാശിന്റെ വ

ബു അവതൊs പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഒരു

മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടം

ഉണ്ടാക്കി, [അതിന്] ചുറ്റും ഒരു

വെലികെട്ടി, [അതിൽ) ഒരു ചക്കും

കഴിച്ചിട്ടു, ഒരു ഗെ:പുtവും പണി

ചെയ്യ, പിനെ അത് തൊട്ടകാമെന

ഏല്പിച്ച, പുറപ്പെശത്തിലെക്കു പൊയി.

വ. പിന്നെ ഫലസമയത്തിങ്കൽ ആ

മുന്തിര ങ്ങാത്തൊട്ടത്തിന്റെ ഫലങ്ങ

ളിൽനിന്ന ചില ത തൊട്ടക്കാതൊട

വാങ്ങുവാനായിട്ട്, അവൻ ഒരു ഭൂ

തൃനെ തൊട്ടക്കാരുടെ അടുക്കൽ പ

ബഞയച്ചു.

മ്പ എനാൽ അവർ അവനെ പി

ടിച്ചിട്ട, അടിച്ചു, അവനെ വെറുതെ

അയച്ചു.

രം പിന്നെയും അവൻ മറെറാരു

ഭൂതൃനെ അവരുടെ അടുക്കൽ പറ

ഞ്ഞയച്ചു, അവനെ അവർ കല്ലുകൊ

ണ്ട എറിഞ്ഞ, തലയിൽ മുറിവ എല്ലി

ചു, അവമാനപ്പെട്ടവനാകി അയ

-ജു-

@ പിനെയും അവൻ മറെറാരു

ത്തബ പറഞ്ഞയച്ചു;അബ അബ

വർ കൊന്നു. മറ്റു പലരെയും അ

വർ ചിലതെ അടിച്ചു, ചിലരെ കൊ

ബ.

നൂ ഇനി തനിക്കു പ്രിയമുള്ളൊരു

പുത്രൻ ഉണ്ടാകകൊണ്ട്, അവർ എ

ന്റെ പുത്രനെ ശങ്കിക്കുമെന്ന് പറ

ഞ്ഞ്, അവൻ ഒടുക്കത്ത അവനെയും

അവരുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞയച്ചു.

് എന്നാൽ ആ തൊട്ടക്കാർ, ഇവൻ

അവകാശ യാകുന്നു, വരുവിൻ, അ

വകാശം നമ്മുടെതാകവാനായിട്ട്,

നാം ഇവ നെ കൊല്ലണം എന്ന ത

മ്മ ൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.

വ്വ പിനെ അവർ അവനെ പി

ടിച്ച, കൊന്ന, മുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ട

ത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിക്കളഞ്ഞു.

യും സംഗതികൾ. ൻ അതു കൊണ്ട് മുന്തിരിങ്ങാത്തൊ
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ട്ടത്തിന്റെ യജമാനൻ എന്തു ചെ

യ്യും? അവൻ വന്ന്, ആ തൊട്ടാ

തെ നശിപ്പിച്ച, മുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടം

മറ്റ ആളുകളെ ഏല്പിക്കും.

ചം വിശൈ ഷിച്ചു വിട്ടുപണിക്കാർ

കൊള്ളരുതെന്ന തള്ളിയ കല്ല തന്നെ

കൊണ്ടിന്റെ തലക്കല്ലായി തിന്നു:

ച്ച ഇത് കര:ാവിനാൽ ഉണ്ടാ

യി, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ആശ്ചയ്ക്ക്

മായിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. എന്നുള്ള വദ

വാകൃം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയൊ?

.ംവ അപ്പൊ9 അവർ, അവൻ

ം ും ഉപമയെ തങ്ങളെ കുറിച്ച പ

റഞ്ഞു എന്ന അവർ അറിക്കൊണ്ട്,

അവനെ പിടിപ്പാൻഅനെപ്ഷിച്ച്,

എങ്കിലും ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു. അ

വർ അവനെ വിട്ടു പുറപ്പെട്ട പൊ

യി.

ചമ്പ | പിന്നെ അവനെ വചന

രിൽ അകപ്പെടുത്തെണ്ടുന്നതിന്,

അവർ പഠിശന്മാരിലും എറൊഭ്യക്കാ

ിലും ചിലതെ അവന്റെ അടുക്കൽ

അയച്ചു.

ഛ. ഇവർ വന്നാറെ, അവനൊ

ട, ഗുരൊ, നി മനുഷ്യരുടെ മുഖ

വപക്ഷം മെനാകാതെ, സതൃത്തൊടെ

ദൈവത്തിന്റെ വഴി ഉപലെഗിക്കു

ന്നതകൊണ്ട്, നീ സതൃവാനാകുന്നു

എന്നും, ആക്കും വെണ്ടി നിനക വി

ചാരമില്ല എന്നും ഞങ്ങൾ അറിയു

നു : കെ.സറിന വരിപ്പണം കൊ

ടൂക്കുന്നത് വൃായമൊ അല്ലയൊ?

ഫ@ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കയൊ കൊടു

കാതെ ഇരികയൊ വെണ്ടു്? എന്ന

പറഞ്ഞു. എന്നാറെ അവൻ അവ

രുടെ കപടഭക്തിയെ അറിക്കൊ

ണ്ട്, അവനൊട, നിങ്ങൾ എന്തിന

എന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നു? ഇനിക കാ

ണൊണ്ടുന്നതിന്, ഒരു പണം കൊ

ണ്ടുവരുവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫ് അവർ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ

പവും മെലെഴ്സആം ആരുടെ ആ

കനു? എന്ന പറഞ്ഞു. അവർ അവ

നൊs, കൈസറിനെൻറ [ആകന്നു)

എന്ന പറഞ്ഞു.

.ം എന്നാറെ യെശു ഉത്തരമായി

ട്ട അവരൊട, കൈസറിന്നുള്ള വ

കൈസറിനും, ദൈവത്തിനുള്ള വ

ദൈവത്തിനും കൊടുത്തുകൊൾവി

ൻ, എന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ അ

വർ അവങ്കര ആശ്ചയ്യപ്പെട്ടു.

കവ്വ T പിനെ ഉയിപ്പില്ല എന

പറയുന്ന സാദൊക്ക9യക്കാർ അവ

ന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. അവർ അവ

നൊട, -

cൻ ഇതൊ, ഒരുത്തന്റെ സ്ഫൊ

ദരൻ മരിച്ച, മകളെ വെച്ചെക്കാ

തെ, തന്റെ ഭാഴ്ചയെ പിൻവെ

ച്ചെച്ചാൽ, അവ ന്റെ സഹൊദരൻ

അവന്റെ റ ഭാഴ്ചയെ പരിഗ്രഹിച്ചു,

തന്റെ സഹൊദരന സന്തതിയു

ണ്ടാക്കെണമെന്ന മൊബൈശ ഞങ്ങഠ്

ക എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

വം എന്നാൽ എഴ സാദരന്മാർ

ഉണ്ടായിരുന്നു: മൂത്തവൻ ഒരു സ്ത്രീ

യെ വിവാഹം ചെയ്തു. പിന്നെ സാ

ന്തതി വെച്ചൊതെ മരിച്ചുപോയി.

വച രണ്ടാമത്തവനും അവളെ വി

വാഹം ചെയ്യു, അവനും സന്തതി

വെച്ചെക്കാതെ, മരിച്ചുപൊയി: ദ്ര

ന്നാമത്തവനും അപ്രകാരം തനെ

ചെയ്യ.

വപ് അവർ എഴ്ചവെചരും അവളെ

വിവാഹം ചെയ്തു, സന്തതി വെച്ചെ

കാതെ പൊയി; എല്ലാവ കടം പി

ന്നെ ആ സ്രിയും മരിച്ചു.

വമ്പ. അതുകൊണ്ട ഉയില്പിങ്കൽ അ

വർ ഉയിത്തെഴുനീല്ലകനൊൾ, ആ

എഴപെർ അവളെ ഭാഴ്ചയായി പ

ിഗ്രഹിച്ചതാണ്ട്, അവൾ അവ

ിൽ എവമെൻറ ഭാഴ്ചയാകം? എന്ന

ചൊദിച്ചു.

് അവൻ അവതൊട, ഠരം സ്വരൂ വ.ര. എന്നാന്റെ യെശു ഉത്തരമാ
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യിട്ട അവരോട്, നിങ്ങൾ വെദ കൊണ്ടും, നിന്റെ പുണ്ണ ശക്തികൊ

വാക്ടങ്ങളെ എങ്കിലും, ദൈവ ി ബ്ദം സ്റ്റൈഹിക്കെണം : ഇത പ്രധാ

@ാlറ ശക്തിയെ എങ്കിലും, അറിയാ ന കല്പന [ആകുന്നു.]

യ്തുകൊണ്ടല്ലയൊ തെറ്റിപ്പൊകുന്ന മ്പ. രണ്ടാം കല്പിന` അതിനൊട

ത്? സമമാകുന്നു, നീ നിനെപ്പൊലെ

വ@ മരിച്ചവർ ഉയിത്തെഴുനില്ക്കു തന്നെ നിന്റെ അയല്പാരനെ സ്റ്റെ

നൊഠം, അവർ വിവാഹം ചെയ്യുമാ ഫിക്കണം എനുള്ള താകനു. ഇവ

റില്ല, വിവാഹമായി കൊടുക്കപ്പെട്ട യെക്കാൾ വലുതായിട്ട മറെറാരു ക

മാറുമില്ല; അവർ സപ്റ്റത്തിലുള്ള ലനയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

ദൈവദൂതന്മാരെ പൊലെ അത്രെ ; .വ. പിനെ ആ ഉപാദ്ധ്യായൻ

ആകനുവ മെല്ലാ. അവനൊട, നല്ലത, ഉതൊ, നീ സ

വന്നു എന്നാൽ മരിച്ചവർ ഉയിതൊ ത്യം പറഞ്ഞു: അതെന്തു കൊണ്ടെ

ഴ്ന് ുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സംഗതി ന്നാൽ ഒരെ ദൈവം ഉണ്ട്, അവൻ

യെ കുറിച്ച് ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ഒഴികെ മറെറാരു ദൈവവുമില്ല:

ദൈവവും, ഇസ്സാക്കിന്റെ ദൈവ ബന. അത്രയുമല്ലേ അവനെ പുണ്ണ

വും, യാക്കൊബിന്റെ ദൈവവും ഹൃദയം കൊണ്ടും, പുണ്ണ ബുദ്ധി

ആകൺ, എന്ന കാട്ടിൽ ലൈവം കൊണ്ടും, പുണ്ണ ആത്മാവ കൊണ്ടും,

മൊഗെയൊട പറഞ്ഞ പ്രകാരം നി പുണ്ണ ശക്തികൊണ്ടും സ്റ്റൊഹിക്കുന്ന

ങ്ങൾ മൊശൈയുടെ പുസ്തകത്തിൽ തും, തന്നെ ചെപ്പാലെ തന്നെ അയ

വായിച്ചിട്ടില്ലയൊ? |ല്പാർനെ സ്റ്റൈഹിക്കുന്നതും, മുഴുവ

a അവൻ മരിച്ചവരുടെ കൈദ നായ എല്ലാ ഹൊമങ്ങളെക്കാളും ബ

വമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ ദൈവം ികളെക്കാളും അധികമാകുന്നു എ

അത്രെ ആകന്നു : ഇതകൊണ്ടു നി ന പറഞ്ഞു.

ങ്ങൾ വളരെ തെറ്റിപ്പൊകുന്നു എ| ബരം അവൻ ബുദ്ധിയൊടെ ഉ

ന വുറഞ്ഞു. ത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന യെശു കണ്ടാ

പവ്വ | വിശെഷിച്ച ഉപാദായ റെ, അവനൊട, നീ ദൈവത്തി

ന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അടുക്കൽ വന്ന, ന്റെ രാജ്യത്തിൽനിന്ന ദൂരമുള്ള വ

അവർ തക്സിക്കുന്നത് കെട്ട, അവൻ നല്ല എന്നപറഞ്ഞു. അതിന്റെ ശൈ

അവരൊട നല്ലവണ്ണം ഉത്തരം പ ബം ബംബ: ബം

റഞ്ഞു എന്ന അറിഞ്ഞ്, അവനൊട, ചൊദിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞതുമില്ല.

എല്ലാറ്റിലും പ്രധാനമായുള്ള കല്ല മ്പ@ പിനെ യെശു ദൈവാല

ന എത്? എന്ന ചൊദിച്ചു. യത്തിൽ ഉപദൈശിച്ചിരിക്കുമ്പൊൾ,

പൻ എന്നാറെ യെശു അവനൊ അവൻ ഉത്തരമായിട്ട, ക്രിസ്ത ദാവി

s ഉത്തരമായിട്ട, എല്ലാ കല്പനകളി ദിന്റെ പുത്രനാകുന്നു എന്ന് ഉപാ

ലും പ്രധാനമായുള്ളത ഇതാകന്നു, |ദ്ധ്യായന്മാർ എങ്ങിനെ പറയുന്നു?

യിസ്രാഏലായുള്ളൊവെ, കെഠക; ബൗ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ദാവീദ

നമ്മുടെ ദൈവമായ കതാവ് എക | തനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂലം പഠ

കത്താവ് ആകന്നു : ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കരാവ എന്റെ ക

മ്പം നീ നിന്റെ ലൈവമായ ക | രാവിനൊ8, ഞാൻ നിന്റെ ശ

താവിനെ നിന്റെ പൂണ്ണ ഹൃദയം |രൂകളെ നിൻറ പാദപീഠമാക്കു

കൊണ്ടും, നിന്റെ റ വുണ്ണ ആത്മാവ |്വാളം, എന്റെ റ വലതുഭാഗത്തിൽ

കൊണ്ടും, നിന്റെ പുണ്ണ മനസ്സ് |ഇിക്ക എന്ന പറഞ്ഞു.
. :
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മ്പ. ഇതകൊണ്ട് ദാവീദ തന്നെ ഥമ്പ അദ്ധ്യായം.

അവനെ കരാവ് എന്ന വിളി ു)

ിരിക്കുന്നു; പിനെ അവൻ [എങ്ങി

നെ) അവന്റെ പുത്രനാകുന്നു? എ

ന പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വളരെ പു

രുഷാരം അവനെ കൌതുകമായി

കെട്ടു.

ബവൃ {് പിനെ അവൻ തന്റെ

ഉപദൈശത്തിൽ അവരൊട, നിള,

മുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊട ക്രി നടപ്പാ പിന്നെ അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ

നും, ചന്തകളിൽ വന്ദനങ്ങളെയും നിന്ന് പുറപ്പെട്ട പൊകനൊൾ,അ

മ്പൻ സഭകളിൽ പ്രധാന ആസ വന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ അ

നങ്ങളെയും, വിരുന്നുകളിൽ പ്രധാ വനൊs, ഗുരൊ, കണ്ടാലും ഇവ

ന സ്ഥലങ്ങളെയും മൊഹിക്കുന്ന ജ് എങ്ങിനെയുള്ള കല്ലുകളും എങ്ങിനെ

പാദ്ധ്യായന്മാരിൽ നിന്ന സൂക്ഷിച്ചു യുള്ള പണികളും ! എന്ന് പറയുന്നു.

കൊൾവിൻ: | വ. എന്നാറെ യെശു ഉത്തരമായി

രം ഇവർ വിധവമാരുടെ വീടുകിട്ടു അവനൊട, നീ cരം മഹത്തായു

ബ ഭക്ഷിച്ചുകളകയും, കാഴെക ഭീ ഉള്ള പണികളെ കാണുന്നുവൊ? ഇ

ഘമായി പ്രാതികയും ചെയ്യുന്നവ ടിക്കപ്പെടാതെ, ഒരു കല്ലിനെമൽ മ

ാകുന്നു: ഇവക അധികം ശിക്ഷ റെറാരു കല്പ ശൈഷികയില്ല എന്ന

കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു.

രം T പിനെ യെശു ശ്രീഭണ്ഡാ  ു. പിന്നെ അവൻ ദൈവാലയ

രത്തിന്റെ നെതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, |ത്തിന്റെ നെരെ ഒലിവ മലയി

ജനങ്ങൾ ശ്രിഭണ്ഡാരത്തിൽ ദ്രവൃമി നെന്മൽ ഇരിക്കുമ്പൊd്. പഖ്ത്രാനും

ടൂന്ന പ്രകാരം നൊകി : ധനവാന്മാ I യാക്കൊബ്ദം യൊഹന്നാനും അന്ത്ര

രായവർ പലരും വളരെ ഇട്ടു. യൊസും മാത്രം അവയനാട്,

ര.വ. പിന്നെ ലരിദ്രമുള്ള ഒരു വിധ | ര. •രം കായ്യങ്ങൾ എപ്പൊൾ ഉണ്ടാ

വ വന്ന, ഒരു പയസ്സിന ശരിയാ ; കം? എന്നും, •രം കായ്യങ്ങൾ ഒക്കെ

യ രണ്ടു കാശ ഇട്ടു. യും നിവൃത്തിയാകുന്ന കാലത്തിലെ

രമ്പ. അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ അടയാളം എന്തായിരിക്കും ? എന്നും

ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചിട്ടും ഞങ്ങളൊട പഠയണമെന്ന ചൊ

അവരൊട, ശ്രീഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇ ദിച്ചു. -

വരെ എല്ലാവരെക്കാളും cരം ദി| @'എന്നാറെ യെശു അവതൊട ഉ

ദ്രമുള്ള വിധവ അധികം ഇട്ടു എന്ന ആരമായിട്ട പറഞ്ഞുതുടങ്ങി, ഒരു

ഞാൻ സതൃമായിട്ടു നിങ്ങളെ3ട പ|ത്തനും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതെ ഇരി

റയുന്നു: - | പ്ലാനായിട്ട, കരുതിക്കൊൾവിൻ:

രര് എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ പലa എ

രും തങ്ങളുടെ പരിപൂണ്ണതയിൽി സൈറ നാമത്തിൽ പന, ഞാൻ ക്രി

ന്ന ഇട്ടു. എന്നാൽ ഇപഠം തന്റെ ല ന വാകന്നു എന്ന പറഞ്ഞു, പലതെ

രിദ്രതയിൽനിന്ന തനിക്ക ഉണ്ടായി. യും വഞ്ചിക്കും.

രുന്നത് ഒക്കെയും തന്റെ ഉപടി വിശൈഷിച്ച നിങ്ങഠം യുദ്ധങ്ങ

. ദൈവാലയത്തിന്റെ നാശം.-

ൻ എവൻഗെലിയൊന വെണ്ടി

ഉള്ള പീഡകൾ.-ഫര് ജെ ഫ്ര

ദന്മാരുടെ വലിയ ആപരത്തുകൾ.

വര് വ്വായവിസ്താരത്തിന്ന ക്രിസ്തു

വരുന്നത്._മ്പവ. അതിന്റെ സ്

മയം നിശ്ചയമില്ലാത്തത്.

വനം ഒക്കെയും ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. |ളെയും യുദ്ധങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങ
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ളെയും കെഠാൾ, ചഞ്ചലപ്പെ

ടരുത : ഇപ്രകാരമുള്ള കാഴ്വങ്ങൾ ഉ

ണ്ടാകെണ്ടുന്നതാകുന്നുവല്ലൊ; എങ്കി

ലും അവസാനം ഉടനെ ആകയി

ി. -

വ്വ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജാതി

ക ജാജിയും, രാജ്യത്തിന്ന രാജ്യവും

വിനൊധമായി എഴുനില്ലകം: അവി

ടവിടെ ഭൂകമ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകും,

കാമങ്ങളും കലഹങ്ങളും ഉണ്ടാകും :

ഇവ വെദനകളുടെ ആരംഭങ്ങൾ

[ആകുന്നു.

ൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ത

ഒന്ന സൂക്ഷിച്ചുകൊഠംവിൻ : എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ വി

സ്പാര സംഘങ്ങളിൽ ഏല്പിക്കും; ബെല

വസഭകളിൽ നിങ്ങൾ അടിക്കപ്പെട്ട,

എന്റെ നിമിത്തമായിട്ട നാടുവാഴി

കൾക്കും രാജാക്കന്മാക്കും സാക്ഷിയാ

യിട്ട അവരുടെ മുമ്പാകെ നിറുത്ത

പ്പെട്ട .

ഫം വിനൈശഷിച്ച മുമ്പെ എവൻ

ഗെലിയൊൻ എല്ലാ ലൈശങ്ങളിലും

പ്രസംഗിക്കപ്പെടെണ്ടുന്നതാകുന്നു.

ം. എന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ

കൊണ്ടുപൊയി, ഏല്പിക്കുമ്പൊൾ,

നിങ്ങൾ എന്തു പറയെണമെന്ന മു

ബിൽ ക്രട്ടി നിരൂപികരുത്, മുൻവി

ാർപ്പെട്ടുകയുമരുത്. എന്നാലും ആ

നാഴികയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത നല്ല,

പ്പേടുമൊ, അത് പറവിൻ: എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ പറയുന്നവർ നിങ്ങ

ലല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്രെ.

കവ വിശെഷിച്ച് സഹൊദരൻ

സഹൊദരനെയും, അപ്പൻ മകനെ

യും മരണത്തിന് എല്പിക്കും; മക്കളും

അമ്മയപ്പന്മാക്സ് വിതൊധമായിക്കൂ എ

ഴുനീറേ, അവരെ കൊല്പിക്കും.

കമ്പ നിങ്ങളും എന്റെ നാമത്തി

ന്റെ നിമിത്തമായിട്ട എല്ലാവരാ

ാ പ്രൈക്കപ്പെട്ടവരാകം : എന്നാൽ

നവനൊ, അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും.

ഠര് { പിനെ ദാനിയെൽ എന്ന

ദീഘദശിയാൽ പറയപ്പെട്ട നാശ

ത്തിന്റെ മെച്ഛത നില്ലെ.ണ്ടാത്ത

| സ്ഥലത്തിൽ നില്ക്കുന്നത് നീങ്ങൾ എ

പ്പൊൾ കാണുന്നുവൊ, (വായിക്കുന്ന

|വൻ ചിന്തിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.) അപ്പൊ

d യെഹൂദിയായിലുള്ളവർ മലകൾക

ഒടിപൊകട്ടെ:

ച് വീട്ടിലെമൽ ഇരിക്കുന്നവൻ ത

ന്റെ വീട്ടിലെക്ക ഇറങ്ങുരുത്, ത

ന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ലതും എടു

തുകൊണ്ട് പൊകെണ്ടുന്നതിന്ന അ

തിനകത്ത കടക്കയുമരുത്:

ച് വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവനും ത

ന്റെ വസ്ത്രം എടുത്ത് കൊണ്ടുപൊ

കവാനായിട്ട പിന്തി(ിയരുത്.

ച5 അത്രയുമല്ല ആ നാളുകളിൽ

ഗഭിണികൾക്കും, മുല കടിപ്പിക്കുന്ന

വക്കും ഹാ കഷ്ടം!

ചവ്വ പിനെ നിങ്ങളു.ജെ ഒടിപ്പൊ

ക വഷകാലത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ ഇ

രിപ്പാനായിട്ടു പ്രാതിപ്പിൻ.

ഥൻ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം

സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സൃഷ്ടിയുടെ ആഭിമു

തര് ഇത് വരെയും ഉണ്ടാകാത്തതും,

ഇനിമെലും ഉണ്ടാകാത്തതുമായുള്ള ഉ

പദ്രവം ആ നാളുകളിൽ ഉണ്ടാകും.

വം വിശെഷിച്ച കത്താവ് ആ നാ

ളുകളെ ചുരുക്കമാകാതെ ഇരുന്നാൽ,

ഒരു ജഡമെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുകയി

ല്ല. എന്നാലും അവൻ തെരിഞ്ഞെടു

ത്തിട്ടുള്ള നിയമിതന്മാരുടെ നിമിത്ത

മായിട്ട അവൻ ആ നാളുകളെ ഫു

രുക്കമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

വ.ം പിനെ അക്കാലത്തിൽ ഒരു

ത്തനും, കണ്ടാലും, ഇവിടെ ക്രിസ്തു

ഉണ്ട് എന്നും, കണ്ടാലും അവിടെ ഉ

ണ്ട എന്നും നിങ്ങളൊട പറഞ്ഞാൽ,

വിശ്വസിക്കരുത്. -

വ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ കള്ള ക്രി

അവസാനത്തൊളവും നിലനില്പ് സ്തുക്കളും കള്ള ദിഘഭൾിമാരും ഉണ്ട്,
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യി, കഴിയുന്നതായിരുന്നാൽ, തെർി

@ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെയും വഞ്ച പ്പാൻ

തക്കവണ്ണം, അടയാളങ്ങളെയും അ

തൂതങ്ങളെയും കാട്ടും.

വമ്പ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയാ

യിരുന്നുകൊൾവിൻ: കണ്ടാലും, ഞാ

ൻ സകല കാഴ്വങ്ങളെയും നിങ്ങളൊ

ട മുമ്പുക്രട്ടി പറഞ്ഞു.

വര് ' പിന്നെ ആ നാളുകളിൽ,

ആ ഉപദ്രവത്തിന്റെ ശഷം, സൂ

♔ൻ ഇരുട്ടപ്പെട്ടു. ചന്ദ്രൻ തന്റെ

പ്രകാശം തരാതെയിരിക്കും.

വl@ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ

വീഴും, ആകാശത്തിലുള്ള ശക്തിക

ളും ഇളക്കപ്പെടും.

വസ്ത അപ്പൊഠം മനുഷ്യന്റെ പു

രൂൻ മഹാ ശക്തിയൊട്ടും മഹത്വ

ത്തൊട്ടും മെലങ്ങളിൽ വരുന്നതി

നെ അവർ കാണും.

വ വീശൈഷിച്ചും അവൻ അപ്പൊ

dം തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ച, ഭൂമി

യൂടെ അതൃതിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി,

ആ കാശത്തിന്റെ അതൃത്തിയൊള്ള

വും, നാല വായുക്കളിൽനിന്ന താൻ

തെ ിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ ക്രട്ടി ചെ

ക്കും.

വവ്വ പിന്നെ അത്തിവൃക്ഷത്തി

ൽനിന്ന ഒരു ഉപമ പഠിച്ചുകൊഠം

വിൻ; അരിനെൻറ് കൊമ്പ ഇളതാ

യി, ഇലകളെ വിട്ടു ബൊൾ തന്നെ,

വസന്തകാലം സമിപമായിരിക്കുന്നു

എന്ന നിങ്ങൾ അറിയുന്നു:

വൻ അപ്രകാരം തന്നെ •രം കാ

യ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ കാ

ണുബൊം.അത അടുത്ത, വാതുകൽ

തനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന അറിവിൻ,

മ്പം  ും കയ്യങ്ങൾ ഒക്കെയും ഉ

ണ്ട്. ക്വാളവും, അം സന്തതി ഒ

ഴിഞ്ഞ പൊകയില്ല എന്ന ഞാൻ സ

തൃമായിട്ട നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു.

ന ച ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞ

ങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ പൊകയില്ല.

ബവ f എന്നാൽ ആ നാളിനെ

യും നാഴികയെയും കുറിച്ച പിതാ

വല്ലാതെ ഒരു ആ നും അറിയുന്നില്ല,

സപ്റ്റത്തിലുള്ള ദൂതന്മാർാകട്ടെ, പു

ത്രനാകട്ടെ അറിയുന്നില്ല.

മ്പമ്പ ആ കാലം എപ്പൊൾ ആക

ന്നു എന്ന നിങ്ങൾ അറിയായ്ക്കോ

ണ്ട്, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച്, ഉണാനിരു

ന്ന, പ്രാതിച്ചുകൊൾവിൻ.

മ്പര [മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ] ദൂര

ദെശത്തിലെക്ക് യാത്രപൊകന ഒരു

മനുഷ്യൻ, തന്റെ വീടുവിട്ട, ത

ന്റെ ശുശ്രൂഷകാക് അധികാരവും,

അവനവന ഒ ചെർാ ചെവലയും കൊ

ടുത്ത, ഉണനുകൊഠവാനായിട്ട വാ

തിൽ കാവല്ലാർനൊക്ടം കല്പിച്ചത

വെ_ാലെ ആകന്നു. -

മ്പ@ ആയതകൊണ്ട് വീട്ടെജമാ

നൻ എപ്പൊൾ വരുന്, കൈവക

ന്നെർത്താ, പാരി രാത്രിയിലൊ,

പൂവൻകൊഴി ക്രകന്ന നർത്തൊ,

രാവിലെയൊ, എന്ന നിങ്ങഠം അറി

യായ്തുകൊണ്ട്,

മ്പസ്ത അവൻ പെട്ടന വന, നി

ങ്ങളെ ഉറങ്ങുന്നവരായി കണ്ടെത്താ

തെ ഇരിപ്പാനായിട്ട, ഉണാനുകൊഠം

വിൻ.

വ ഉണനുകൊൾവിൻ എന്ന ഞാ

ൻ നിങ്ങളൊട പറയുന്നത് ഞാൻ

എല്ലാവ തൊട്ടു പറയുന്നു.

ഫര് അദ്ധ്യായം.

ബ ക്രിസ്തുവിന വിതൊധമാ*ള്ള യൊ

ഗകെട്ട.-ബ ഒരു സ്ത്രീ അവന്റെ

തലമെൽ തെലം വ_കരുന്നത്.

-ഫം യെഫ്രാ യെശുവിനെ

വില്ല്യും.-രന്മ, കാട്ടി കൊടുക്ക

യും ചെയ്യുന്നത്.--സ്നേ പ്രൈാ

സ അവനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്ശ്യം മറു

ത്ത പറയുന്നത്.

ഒപാകം : എങ്കിലും എന്റെ വചന രണ്ടു നാൾക പിമ്പ പെസഹായു
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ടെയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പങ്ങളുടെ

യും പെരുനാളായിരുന്നു. അപ്പൊൾ

പ്രധാനാചാഴ്വാരും ഉപാല്പായ

ന്മാരും അവനെ എങ്ങിനെ ഉപാ

യം കൊണ്ടു പിടിച്ചു, കൊല്ലെണ്ടുന്ന

തിനു അനെ-ഷിച്ചു.

വ എന്നാൽ ജനങ്ങളിലെ കലഹം

ഉണ്ടാകാതെ ഇരിപ്പാൻ പെരുനാ

ളിൽ വെണ്ടാ എന്ന അവർ പറഞ്ഞു.

. T പിനെ അവൻ ബൈതാനി

യായ:ൽ കഷ്ടതൊഗിയായ ശിമൊ

ന്റെ വിട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്കു

വൊൾ, ഒരു സ്ത്രി വില എറിയ പ

രിമളമുള്ള നറുദ്വൈതലത്തിന്റെ ഒ

രു വെള്ളക്കൽഭരണി ഉണ്ടായിട്ട, വ

ന്ന, ഭരണി പൊട്ടിച്ചു, അവന്റെ

തലയിനെൽ ഒഴിച്ചു.

ര അപ്പൊൾ ചിലർ തങ്ങളുടെ ഉ

ള്ളിൽ നിരസപ്പെട്ട, തൈലത്തിന്റെ

രം ചെതം എന്തിനായിട്ടഉണ്ടായി?

് അത് മുന്നൂറ പണത്തിൽ അധി

കം വിലെക്കു വില്ല്പ്പെട്ട, ദിദ്ര

കാ#് കൊടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവ

ല്ലൊ എന്ന പറഞ്ഞു. അവർ അവളു.

ടെ നെരെ പിറുപിടുത്തു.

നു എന്നാന്റെ യെശു പറഞ്ഞു, ഇവ

ളെ വിടുവിൻ; നിങ്ങൾ എന്തിന

ഇവ9്ക വരുത്തമുണ്ടാക്കുന്നു? ഇവ

ൾ ഒരു നല്ല ക്രിയ എന്നിൽ പ്രവൃ

ത്തിച്ചു.

എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക്

ടിGക്കാർ എല്ലാറ്റൊഴും നിങ്ങളൊ

ട ക്രടെ ഉ6ണ്ട്, മനസ്സുള്ളപ്പൊൾ ബ

വ4 നന്മ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കു ക

ഴികയും ; എന്നാൽ ഞാൻ എല്ലാ

ട്ടൊഴും നിങ്ങളൊട ക്രടെ ഇരിക്കു

നില്ല. r

വ്വ ഇവം തന്നാൽ കഴിയുന്നത ചെ

ു. ഇവൾ എന്റെ ശരീരത്തെ പ്രെ

തക്കല്ലറയിലുള്ള അടക്കത്തിനായിട്ട

ക്രട്ടി വന്നു.

ൺ ംരം എവൻഗെലിയൊൻ ഭൂ

ലൊകത്തിൽ ഒക്കെയും എവിടെ എ

ങ്കിലും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമൊ, അവി

ടെ ഇവളുടെ ഒമെക്കായിട്ട ഇവം്

ചെയുതും ചൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ

സ്തൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട പറയു

ബ.

കം | പിന്നെ പന്ത്രണ്ട പെർിൽ

ഒരുത്തനായ യെഹുദാ ഇസ്തറിയൊ

ത്ത, പ്രധാനാചായ്യാഴ്ച അവന്റെ

കാണിച്ചുകൊടുപ്പാനായിട്ട, അവരു

ടെ അടുക്കൽ ചെന്നു.

ഠ,ഥ അവർ അത കെട്ടാറെ, സ്

തൊഷപ്പെട്ടു. അവന ദ്രവൃം കൊ

ടുപ്പാനായിട്ട വാഗ്ദത്തം ചെയ്യു. പി

നെ അവൻ അവനെ കാണിച്ചു

കൊടുക്കെണ്ടുന്നതിന് നല്ല സമയം

അനെപക്ഷിച്ചു.

ഫ.വ. | പിന്നെ പുളിപ്പില്ലാത്ത അ

പ്പങ്ങളുടെ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ പെ

സഹാ ബലിയായിട്ടു കൊല്ലപ്പെടു

വൊൾ, അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ബ

വനൊട, നീ പെസഹാ ഭക്ഷിപ്പാ

നായിട്ട ഞങ്ങൾ എവിടെ പൊയി

ഒരുക്കെണമെന്ന് നിനക്കു മനസ്സാ

യിരിക്കുന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ചമ്പ അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ ശി

ഷ്യന്മാരിൽ രണ്ട പെരെ അയച്ചു,

അവരൊട, നിങ്ങൾ നഗരത്തിലെക

പൊക്വിൻ, അവിടെ ഒരു കട

വെള്ളം ചുമക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ

നിങ്ങളെ എതിരെല്ലരും അവന്റെ

പിന്നാലെ പൊകവിൻ.

ഛ. വിയെശഷിച്ച അവൻ എവി

ടെ എങ്കിലും അകത്ത ചെന്നാൽ,

നിങ്ങൾ ആ വിട്ടന്റെ യജമാന

നൊട, ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്ട്യന്മാ

തൊട ക്രടി പെസഹാ ഭക്ഷിപ്പാനു

ള്ള വിരുന്നുമുറി എവിടെയാകുന്നു?

I.

സാന്ധവും പൂശുവാൻ മുമ്പിൽ എന്ന ഗുരു പറയുന്നു എന്ന പറവിൻ.



ബ ഫ0 മബംാസ ഫര് ആ.

ച@ പിനെ അവൻ അലങ്കരിക്ക

പ്പെട്ടതും ചട്ടപ്പെട്ടതുമായുള്ള ഒരു വ

ലിയ മാളിക മുറി നിങ്ങൾക്ക് കാണി

ക്കും. അവിടെ നമുക്ക് ഒരുക്കിക്കൊ

o്വിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

ചൗ അപ്പൊൾ അവന്റെ ശിഷ്യ

ാർ പുറപ്പെട്ട, നഗരത്തിൽ വന്ന,

അവൻ തങ്ങളൊട പറഞ്ഞപ്രകാ

രം തന്നെ കണ്ടെത്തി , പെസഹാ ഒ

രുക്കുകയും ചെയ്തു.

.ം പിന്നെ വൈകനെതമായ

പ്പൊൾ അവൻ പന്ത്രണ്ട് വെച തൊ

ട ക്രടെ അവിടെ വരുന്നു.

കച്ച അവർ ഇരുന്ന ഭക്ഷിക്കാ

ഠം, യെശു, എന്നൊട ക്രടെ ഭക്ഷി

ക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ എന്നെ

കാണിച്ചുകൊടുക്കും എന്ന് ഞാൻ സ

ത്യമായിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു എ

ന്ന വചറഞ്ഞു.

ഫൻ അപ്പൊൾ അവർ ദുഃഖപ്പെട്ട,

ഒരൊരുത്ത നായിട്ടഅവനൊട്,ഞാ

നൊ? എന്നും, മറെറാരുത്തൻ ഞാ

നൊ? എന്നും, ചൊദിച്ചു തുടങ്ങി.

വം എന്നാറെ അവൻ ഉത്തർമാ

യിട്ട അവരൊട്, പന്ത്രണ്ട പെരിൽ

ഒരുത്തൻ എന്നൊട ക്രടെ താലത്തി

ൽ കൈ മുകുന്നവൻ തന്നെ ആക

ബ.

വ. മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ, തന്നെ

കറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം,

പൊകന്നു സതൃം. എന്നാൽ മനുഷ്യ

ന്റെ പുത്രൻ ആർാൽ കാണിച്ചു

കൊടുക്കപ്പെടുന്നുവൊ, ആ മനുഷ്യ

ന ഹാ കഷ്ടം! ആ മനുഷ്യൻ ജനി

കാതെ ഇരുനാൽ, അവന നന്നാ

യിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ.വ. T വിശേഷിച്ചും അവർ ഭ

ക്ഷിക്കുനെവാഠ്, യെശ്ശൂ, അപ്പം എടു

ത്ത, വാഴ്ച, [അതിനെ} മുറിച്ചും അ

വക കൊടുത്ത, നിങ്ങൾ വാങ്ങി, ഭ

ന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വമ്പ പിനെ അവൻ പാനപാ

ത്രം എടുത്ത്, നൊത്രം ചെയും [അ

തിന്റെ"ി അവക കൊടുതു: `അ

വർ എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് കൂടി

പര പിനെ അവൻ അവരൊട്,

ഇത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ എ

ന്റെ രക്തം പലക്കും വെണ്ടി ചൊ

രിയപ്പെട്ടതാകുന്നു.

വ@ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ

ഞാൻ മുനിൽിങ്ങായുടെ രസം പുതി

യതായിട്ട കുടിക്കുന്ന ആ ദിവസ

ത്തൊമം, അത് ഞാൻ പിനെയും

കടിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സര്യമായി

ട്ട ിങ്ങളൊട പറയുന്നു എന്ന പ

റഞ്ഞു.

വ് {് പിനെ അവർ ഒരു സങ്കി

തനം പാടിയതിന്റെ ശൈഷം, ഒ

ലിവ മലെക്കു പുറപ്പെട്ട പൊയി.

വ5) അപ്പൊൾ യെഋ അവiതൊട്,

ഞാൻ എടയനെ അടിക്കും. അപ്പൊ

ൾ ആടുകൾ ചിന്ന പട്ട പൊകും

എന്ന എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കൊണ്ട്, ന്

ങ്ങൾ എല്ലാവരും അം അാത്രയിൽ എ

നെ കുറിച്ച് വിരുദ്ധപ്പെടും

വപ്പ എന്നാൽ ഞാൻ ഉയിരെ:ു

നിറ്റതിനെൻറ ശൈഷം, നിങ്ങൾക്ക്

മുഖബ ഗലിലെയായിലെക്കു പൊകം

എന്ന പറഞ്ഞു.

വൻ എന്നാന്റെ പത്രൊസ അവ

നൊട, എല്ലാവരും വിരുദ്ധപ്പെട്ടാ

ലും ഞാൻ വിരുദ്ധപ്പെടുകയില്ല എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പം അപ്പൊd\ ചെയശു അവനൊ

ട, ഇനി ുരം രാത്രിയിൽ തനെ പൂ

വൻകൊഴി അണ്ട പ്രാവശ്യം ക്രികന

തിനു മുബൈ, നീ മൂന്നു പ്രാവശ്യം എ
നെ ഉപെക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ

ത്യമായിട്ടു നിന്നൊട പറയുന്നു എ

ക്ഷിപ്പിൻ: ഇത് എന്റെ ശരീരമാക |ന പരഞ്ഞു.
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ബ. എന്നാൽ അവൻ, ഞാൻ നി

നൊട ക്രടി മരിക്കെണ്ടിയിരുന്നാ

ലും, ഒരു പ്രകാശത്തിലും നിന്നെ ഉ

പെക്ഷികയില്ല എന്ന അധികം ഉ

റപ്പായിട്ട പറഞ്ഞു. അവർ എല്ലാവ

രും അപ്രകാരം തന്നെ പറഞ്ഞു.

മ്പവ f പിന്നെ അവർ ഗെത്സ

മനെ എന്ന പെരുള്ള സ്ഥലത്തിലെ

ക് വന്നു : അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ

ശിഷ്യന്മാരൊട, ഞാൻ പ്രാത്ഥിക്കു

വൊളത്തിന, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇ

രുന്നു കൊൾവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പമ്പ, പിനെ അവൻ പത്രൊസി

നെയും യാക്കൊബിനെയും യൊഹ

ന്നാനെയും തന്നൊട ക്രടെ കൊണ്ടു

പൊയി, എറ്റവും വിഷാദപ്പെട്ട,

വളരെ വൃസനപ്പെട്ടു തുടങ്ങി.

മ്പര. അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ

ട, എന്റെ ആത്മാവ് മരണം വരെ

യും മഹാ ദുഃഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നി

ങ്ങൾ ഇവിടെ പാത്ത, ഉണനുകൊ

d്വിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ@ പിനെ അവൻ കറെ ദൂരം

പൊയിട്ട, നിലത്ത് വീണ, കുഴിയു

ന്നതായിരുന്നാൽ, ആ സമയം ത

നെ നിങ്ങിപ്പൊകെണമെന്ന പ്രാ

തിച്ചു.

ബസ്ത് അബ്ബ പിതാവെ, നിന്നാൽ

എല്ലാ കാഴ്വങ്ങളു.ം കഴിയുന്നതാക

നു; cരം പാനപാത്രം എന്നിൽനി

ന നിക്കൊളൈനൊമെ; എങ്കിലും

ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതല്ല, നീ ഇച്ഛിക്കുന്ന

ത ര് നെ ആകട്ടെ എന്നും വറ

ഞ്ഞു.

മ്പ് പിനെ അവൻ വന്ന്, അവ

തെ ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ട, പഞെത്രാസി

നൊട, ശിമൊനെ, നി ഉറണ്ടുന്നു

വൊ? നിനക്ക ഒരു മണിനെർം

ഉണനു കൊൾവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല

ചെയാ?

കപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട, ഉണ്

ന്നുകൊണ്ട്, പ്രാതിപ്പീൻ; ആത്മാ

വമനസ്സ ുത തന്നെ, എങ്കിലും ജ

ഡം ക്ഷിണമുള്ളതാകുന്നു എന്ന പ

റഞ്ഞു. -

മ്പൻ അവൻ പിനെയും പൊ

യി, ആ വചനം തന്നെ പറഞ്ഞു,

പ്രാ ിച്ചു.

രം പിന്നെ അവൻ തിരിച്ചു വന്ന

പ്പൊൾ, അവരുടെ കണ്ണുകൾ നിദ്രാ

ഭാരമുള്ളവയായിരുന്നതകൊണ്ട്, അ

വരെ പിനെയും ഉറങ്ങുന്നതു കണ്ടു;

അവർ അവനൊട എന്തു ഉത്തർമാ

യിട്ടു പറയെണമെന്ന അറിഞ്ഞതുമി

♔ -

, രം. പിനെ അവൻ മൂന്നാം പ്രാ

വശൃം വന്ന, അവരൊട്,നിങ്ങൾ ഇ

നി ഉറങ്ങി, ആശാസപ്പെടുവിൻ:

മതി; സമയം വന്നു കണ്ടാലും മനു

ഷ്യന്റെ പുത്രൻ പാപികളുടെ

കൈകളിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നു.

രവ എഴുനില്പിൻ, നാം പൊക :

കണ്ടാലും എന്നെ കാണിച്ചുകൊടു

ക്കുന്നവൻ സമിപത്തിരിക്കുന്നു എന്ന

വപറഞ്ഞു.

രമ്പ T പിനെ ഉടനെ അവൻ

പിന്നെയും സംസാരിക്കുമെനാൾ ത

നെ, പന്ത്രണ്ട പെർിൽ ഒരുത്തനാ

യ യെഫ്രദായും, അവനൊട ക്രടെ

പ്രധാനാചാഴ്വാരിൽനിനും ഉപാ

ദ്ധ്യായന്മാരിൽനിന്നും മൂപ്പന്മാരിൽ

നിന്നും വാളുകളൊടും വടികളൊ

ടൂ, ഠ ക്രടെ ബഇ പുരു ലോരവും വ

ബ.

രര. എന്നാൽ അവനെ കാണിച്ചു

കൊടുത്തവൻ, ഞാൻ എവനെ ചും

ബനം ചെയ്യുമൊ, ആയവൻ അ

വൻ തന്നെയാകുന്നു ; അവനെ പി

ടിച്ചു, സൂക്ഷത്തൊടെ കൊണ്ടുപൊ

കവിൻ എന്ന അവക അടയാള.മാ.

I, 2

ബവൃ നിങ്ങൾ പരിക്ഷയിലെക് അ യി പറഞ്ഞിരുന്നു.



cല്ലവ- മബാസ ഥ ര' (S്.

ര@ പിനെ അവൻ വന്ന ഉട

നെ, അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്,

റബ്ബി, റബ്ബി, എന്ന പറഞ്ഞു, അവ

നെ ചുംബനം ചെയ്തു.

രസ്ത അപ്പൊൾ അവർ അവനെൻറ

മെൽ തങ്ങളുടെ കൈകളെ വെച്ച്,

അവനെ പിടിച്ചു.

ര-തൃ എന്നാൽ അരികെ നിന്നവരിൽ

ഒരുത്തൻ ഒരു വാഠം ഉജി, പ്രധാ

നാചാഴ്ചന്റെ വെലക്കാർ ബ

ട്ടി, അവന്റെ ചെവിമുറിച്ചുകളഞ്ഞു

ര-വ്വ അപ്പൊൾ യെശു ഉത്തൻമാ

യിട്ട അവ തൊട, നിങ്ങൾ ഒരു ക

ള്ള ന്റെ നെതെ എന്ന പൊലെ വാ

ളുകളൊടൂം വടികജൊടും കൂടെ എ

നെ പിടിപ്പാൻ പുറപ്പെട്ട വന്നു

വൊ?

രൻ ഞാൻ ദിനംപ്രതിയും നിങ്ങ

ളെ9ട ക്രടെ വൈദ വാലയത്തിൽ പ

ഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അപ്പൊൾ നി

ങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചില്ല. എന്നാലും

വെദവാക്യങ്ങൾ നിവൃത്തിക്കെണ്ടുന്ന

തിന്നാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

@ം അപ്പൊൾ എല്ലാവരും അവ

നെ വിട്ട, ഒടിപൊയി.

@ം വിശൈഷിച്ച തന്റെ നഗ

ശരീരത്തിൽ ഒരു പുതപ്പുകൊണ്ട് പു

തച്ചിരുന്നവനായ ഒരു യൌവ്വനമു

ള്ളവൻ അവന്റെ പിന്നാലെ ചെ

ന്നു: യൌവനമുള്ളവരും അവനെ

പിടിച്ചു.

ആവ. എന്നാൽ അവൻ പുതപ്പു വി

ട്ട, നഗ്നനായി അവരിൽ നിന്ന് ഒ

ടിപ്പൊയി.

ഭൂമ്പ, പിനെ അവർ യെശുവി

നെ പ്രധാനാചാഴ്ചന്റെ അടുക്കൽ

കൊണ്ടുപൊയി. അവിടെ അവ

നൊട ക്രടെ എല്ലാ പ്രധാനാചാഴ്ച

ന്മാരും, മൂപ്പന്മാരും ഉപാദ്ധ്യായന്മാ

രും ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നു.

അവന്റെ പിന്നാലെ പ്രധാനാചാ

ഴ്വമെൻറ അർമനെക്കകത്തൊളവും

ചെന്നു : അവൻ സെവകന്മാരൊട

ക്രടെ ഇരുന്ന്, തി കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരു

ബ.

@ⓖ അപ്പൊൾ പ്രധാനാചാഴ്വാ

രും വിസ്താരസംഘം ഒക്കെയും യെ

ശുവിനെ കൊല്ലെണ്ടുന്നതിന് അവ

ന വിതൊധമായി സാക്ഷി അനെപ

ഷിച്ചു; അവർ കണ്ടെത്തിയില്ല.

@ന്നു പലരും അവന വിതൊധമാ

യിട്ടു കള്ള സാക്ഷി പറഞ്ഞിട്ടും, ആ

സാക്ഷികൾ ചെനില്ല.

@9 പിനെ ചിലർ എഴുനീറ്റ്,

അവന വിരൌധമായിട്ടു കള്ള സാ

ക്ഷി ബൊധിപ്പിച്ചു,

ഭൂവ്വ ഇവൻ ഞാൻ കൈവെലയാ

യുള്ള oരം ചെദെ'വാലയം പൊളിച്ചു

കളഞ്ഞ, പിന്നെ മൂന്നു ദിവസത്തി

നകം കൈവെല ക്രടാതെ മറെറാ

ന്ന പണിചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത

ഞങ്ങൾ കെട്ടു എന്ന പറഞ്ഞു.

@ൻ ഇപ്രകാരം തന്നെ അവരുടെ

സാക്ഷി ചെരാതെ ഇരുന്നു.

ന്നും അപ്പൊൾ പ്രധാനാചാഴ്ചൻ

നടുവിൽ എഴുനീറ്റ, നിന, യെ

ശുവിനൊട, നി ഒന്നും ഉത്തരം പ

റയുന്നില്ലയൊ? ഇവർ നിന്റെ നെ

തെ സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത്? എ

ബ ചൊദിച്ചു.

അഥ എന്നാറെ അവൻ മിണ്ടാതെ,

ഒന്നും ഉത്തരം പറയാതെ ഇരുന്നു.

പ്രധാനാചാഴ്വൻ പിനെയും അവ

നൊട ചൊദിച്ചു, അവനൊട, നി

നൊത്രം ചെയ്യപ്പെട്ടവ ൻറ പുത്ര

ബയ ക്രിസ്തുവാകുന്നുവൊ? വg)്ന വ-l

റഞ്ഞു. -

നുവ എന്നാറെ യെശു, ഞാൻ ത

നെ ആകന8 : അത്രയുമല്ല മനുഷ്യ

ന്റെ പുത്രൻ വല്ലഭതപത്തിന്റെ വ

ആര. എന്നാൽ പ്രൂാസ ദുർഖവ ലതൃഭാഗത്തിരിക്കുന്നതിനെയും, ആ



മകൊസ ഫG) ആ. ഫോ'

കാശത്തിലെ മെറലങ്ങളിൽ വരുന്ന

തിനെയും നിങ്ങൾ കാണും എന്ന

പറഞ്ഞു.

ങുമ്പ് അപ്പൊൾ പ്രധാനാചാഴ്ചൻ

തന്റെ കപ്പായങ്ങളെ കീറി, ഇനി

നമുക്കു സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് എന്ത

ആവശ്യം?

ണ്ഠര് നിങ്ങഠം •രം ദൈവദൂഷണം

കെട്ടവല്ലൊ : നിങ്ങൾക്ക് എന്ത തൊ

നുന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു. അവർ എ

ല്ലാവരും അവൻ മരണ ശിക്ഷെക്ക

യൊമ്രനാകുന്നു എന്ന കുറ്റം വി

ധിച്ചു.

നൃദ്ര അപ്പൊൾ ചിലർ അവന്റെ

മെൽ തുപ്പി, അവന്റെ മുഖത്തെ മൂ

ടി, അവനെ കൈകൊണ്ടടിച്ചു, അ

വനൊട, ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ടു പറ

ക, എന്ന പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. അത്രയു

മല്ല ചെസവകാർ അവന്റെ ഉള്ളം

കൈകൾ കൊണ്ട് അടിച്ചു.

ുന്നു ബ് എന്നാൽ പിനെത്രാസ അർമ

നയിൽ താഴെ ഇരിക്കുമ്പൊൾ, പ്ര

ധാനാചാഴ്വമെൻറ വെലക്കാർത്തിക

ളിൽ ഒരുത്തി വരുന്നു :

സ്ത്ര അവൾ തികാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കു

ന്ന പരൈാസിനെ കണ്ടാവെ, അവ

നെ സൂക്ഷിച്ചു നൊകി, നീയും ന

സറായക്കാരനായ യെശുവിനൊട

കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

നൃവ്വ എന്നാറെ അവൻ, ഞാൻ അ

റിയുന്നില്ല, നി പറയുന്നതും ഞാൻ

തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന മറുത്തു പഠ

ഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ പുറത്ത പൂമു

ഖത്തിലെക്കു പുറപ്പെട്ടുപൊയി; അ

പ്പൊൾ പൂവൻകൊഴി ക്ര.കി.

. ുൻ പിനെ ഒരു വെലക്കാരത്തിഅ

വനെ പിന്നെയും കണ്ട്, അടുക്കൽ

നില്ലക്കുന്നവരൊട്, ഇവൻ അവരിൽ

ഉള്ളവ നാക്നു എന്ന വുറഞ്ഞു തുട

ങ്ങി.

റഞ്ഞു. പിന്നെ കുറെ നെരം കഴി

ഞ്ഞ ശൈഷം, അരികെ നിന്നവർ

പിനെയും പത്രൊസിനൊട, നി

അവരിൽ ഉള്ളവനാകുന്നു സതൃം:

നി ഗലിലെയകാരനാകുന്നുവല്ലൊ,

നി സെൻറ വാക്കും അതിനൊട ഒത്തി

രിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

ഉഥ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങൾ വി

റയുന്ന ഠരം മനുഷ്യനെ ഞാൻ അ

റിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ, ശപികയും

ആണയിടുകയും ചെയ്യുതുടങ്ങി.

ഇവ അപ്പൊൾ പൂവൻകൊഴി ര

ബാം പ്രാവശ്യം ക്രകി. എന്നാന്റെ പ

ഗ്രൊസ പൂവൻകൊഴി രണ്ടാം പ്രാ

വശൃം ക്രകന്നതിനു മുമ്പെ നീ മൂന്ന

പ്രാവശ്യം എന്റെ മറുത്ത വറയും,

എന്ന യെശു തന്നൊട പറഞ്ഞ വ

ചനം ഒരു്തു. പിന്നെ അവൻ അതി

വെൽ നിരൂപിച്ചുകൊണ്ടു കരഞ്ഞു.

ഫഭ അഡ്രായം.

ഫ യെശു കെട്ടിക്കൊണ്ടു വരപ്പെടുക

യും പീലാത്തൊസിന്റെ മുമ്പാ

കെ കററും ഫുമത്തപ്പെടുകയും.-

ഫ@ കുരിശിൽ തറെക്കപ്പെടുവാൻ

എല്പിക്കപ്പെടുകയും.-വ9 രണ്ടു ക

ള്ള നാരുടെ നടുവിൽ തുക്കപ്പെടു

കയും. --ര-വ ബഹുമാനത്തൊടെ

ശവം അടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യു

ബ,

പിന്നെ ഉടനെ അതികാലത്തിൽ

പ്രധാനാചാഴ്വാർ മൂപ്പന്മാരൊടും

ഉപാദ്ധ്യായമോഡൊക്ടം എല്ലാ വസ്ത്രാ

ർസംഘത്തൊട്ടും ക്രടെ ഒനിച്ചആ

ലൊചന ചെയ്തിട്ട, യെശുവിനെ

കെട്ടി, കൊണ്ടുപൊയി, അവനെ

പ്|ലാത്തൊസിനെ ഏല്പിച്ചു.

വ അപ്പൊക പീലാത്താസ അ

വനൊട, വ) യെഹൂദന്മാരുടെ രാ

ഉം അവൻ പിനെയും മറുത്തു പ് ജാവാകനുവൊ ? എന ചൊലിച്ചു.



ഠഫര് മ6്ക്)സ ഥG് ആ,

എന്നാറെ അവൻ ഉത്തരമായിട്ട അ

വനൊട, നി പറയുന്നുവല്ലൊ. എ

ന പറഞ്ഞു.

മ്പ വിശെഷിച്ചും പ്രധാനാചാഴ്ച

ാർ വള്ളത്തെ കാഴ്വങ്ങളെ കുറിച്ച

അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാറെ

അവൻ ഉത്തരമായിട്ട ഒന്നും പറ

ഞ്ഞില്ല. -

ര. അപ്പൊൾ പീലാത്തൊസ പി

നെയും അവനൊട, കണ്ടാലും, ഇ

വർ എത്ര കാഴ്വങ്ങളെ നിന്റെ നെ

തെ സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു, നി ഉത്ത

ൻമായിട്ട ഒന്നും പറയുന്നില്ലയൊ?

എന്ന ചൊദിച്ചു.

@ എന്നാൽ യെശു പിന്നെയും ഉ

തതരമായിട്ട ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എ

നതുകൊണ്ട് പീലാതൊസ ആശ്ച

ഴ്ചപ്പെട്ടു.

നൂ T എന്നാൽ അവൻ ആ പെ

രുനാളിൽ അവർ യാതൊരു കാവൽ

പ്പെട്ടവ 6 ന ചൊദിച്ചുവൊ,അവനെ

അവ4ായി വിടിക്കുമാറുണ്ടായി.

അപ്പൊൾ കലവും ഉണ്ടാക്കി,

കലഹത്തിൽ കലപാതകം ചെയ്യുവ

6 അാട ക്രഖട കെട്ടപ്പെട്ടവനായ ബ

റബ്ബാസ് എന്ന പെരുള്ള ഒരുത്തൻ

ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ്വ വിശെഷിച്ച പുരുഷാരം നില

വിളിച്ച്, അവൻ തങ്ങൾക്ക് എല്ലാ

ാഴും ചെയ്യുവന്ന പ്രകാരം ചെ

ജെണമെന്ന്] ചൊദിച്ചു തുടങ്ങി.

എന്നാന്റെ പിലാത്തൊസ അവ

തൊട ഉത്തരമായിട്ട, ഞാൻ നിങ്ങ

്ക യെഹൂദ മാരുടെ രാജാവിനെ

വിടിക്കെണമെന്ന നിങ്ങൾക്കു മന

സ്സുണ്ടൊ? എന്ന പഠഞ്ഞു.

ഥം എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ പ്രധാ

നാചാഴ്വാർഅവനെ അസ്ത്യ കൊ

ണ്ട ഏല്പിച്ചു എന്ന അവൻ അറിഞ്ഞി

ബം

ബറബ്ബാസിനെ തങ്ങൾക്കു വിടിക്കെ

ണമെന്ന, പ്രധാനാചാഴ്ചന്മാർ പു

ബ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു.

ംവ പിനെ പീലാത്തൊസ ഉത്ത

രമായിട്ട വീണ്ടും അവരൊട്, എ

ന്നാൽ യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ എ

ന്ന നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നവനൊട ഞാ

ൻ എന്തു ചെയ്യണെമെന്ന നിങ്ങൾ

കു മനസ്സായിരിക്കുന്നു? എന്ന പര

ഞ്ഞു.

ചമ്പ അവനെ കുരിശിൽ തറെകെ

ണം, എന്ന അവർ പിനെയും നില

വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

ഛ. അപ്പൊഠം പീലാത്തൊസ അ

വതൊട, എന്തിന്, അവൻ എന്തു

ലൊഷം ചെയ്തു? എന്ന പറഞ്ഞു. എ

ന9റെ അവർ .അവനെ കർിശിൽ

തറെ കെണമെന്ന അധികമായിട്ട

നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

ക@ അപ്പൊൾ പീലാത്തൊസ ജ

നങ്ങളെ സമ്മതപ്പെട്ടതുവാൻ മന

സ്സുണ്ടായിട്ട, അവക ബഠബ്ലോസിനെ

വിടീച്ച, യെശുവിനെ ചമ്മട്ടി കൊ

ണ്ട അടിപ്പിച്ചിട്ട, കുരിശിൽ തറെക

പ്പെടുന്നതിന് അവനെ ഏല്പിച്ചു.

ഫൗ അപ്പൊൾ ആയുധക്കാർ അവ

ന്റെ അധികാര സ്ഥലമായ അനുമ

നെക്കത്ത കൊണ്ടുപൊയി : ആയു

ധക്കാരുടെ ക്രട്ടമെല്ലാം ക്രടി വിളി

ക പിനെ അവർ ഒരു ചുകന്ന

കപ്പായം അവനിൽ ഉടുപ്പിച്ചു, മുള്ളൂ.

കൾ കൊണ്ട് ഒരു കിരീടം മുടഞ്ഞി

ട്ട, അവന്റെ [തലയിൻ]മെൽബ

-ല്,

ചപ്ര ടെയഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെ,

വാഴ്ചക, എന്ന അവനെ വന്ദിച്ചു തു

ടങ്ങി. - -

ചൻ പിനെ അവർ ഒരു കൊൽ

കൊണ്ട് അവന്റെ തലയിൽ അടി

-

-്ല. എന്നാൽ അവൻ പ്രത്യേകം ച്ചു, അവന്റെ മെൽ തുപ്പി, മുട്ടുക



മ6ംാസ ഫG) അ. ഥഫ@

അികൊണ്ട്, അവനെ വന്ദിച്ചു.

വം ഇങ്ങിനെ അവർ അവനെപ

രിഹസിച്ചതിന്റെ ശൈഷം, അവർ

ആ ചുകന്ന കുപ്പായം അവനിൽനി

ന്ന നികി, അവനെൻറ സപന്ത് വ

സ്ത്രങ്ങളെ അവനിൽ ഉടുപ്പിച്ചു. അ

വനെ കിശിൽ തറെക്കെണ്ടുന്നതി

നഅവനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപൊ

യി.

വ-ഫ വിശൈഷിച്ചും ആലക്സ്ത്രയൊ

സിന്റെയും രൂഫൊസിന്റെയും അ

പ്പനായി, ക്രറെനായക്കാരനായുള്ള

ശിമൊനെന്ന ഒരുത്തൻ നാട്ടിൽനി

ന്നു വന്ന കടന്നുപൊകുമ്പോൾ, അ

വൻ അവരെൻഠ ക ിശ ചുമപ്പാനാ

യിട്ട, അവന് അവർ ബലാല്പാരം

ചെയ്യുന്നു.

വ.വ. പിന്നെ അവർ അവനെ തല

യൊടിടം എന്ന അർഥമുള്ള ഗൊൽ

ഗൊത്താ എന്ന സ്ഥലത്തിലെക്കു കൊ

ണ്ടുപൊയി.

വമ്പ മൂറു കൂടി കലനവീഞ്ഞ അവന

കടിപ്പാൻ കൊടുത്തു. എന്നാറെ അ

വൻ അതു വാങ്ങിയില്ല.

വര. പിന്നെ അവർ അവനെ ക

രിശിൽ തറെച്ചതിന്റെ ശൈഷം,അ

വർ അവന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ പങ്കിട്ടു.

ഒരെ3രുത്തൻ ഇന്ത എടുക്കെണു് മ

ന്ന അവയിൽ ചീട്ടിട്ടു.

വl@ അവർ അവനെ കുരിശിൽ ത

റെച്ചപ്പൊൾ, മൂന്നാം മണിനെ അം

ആയിരുന്നു. -

വസ്ത വിശെഷിച്ച ഇവൻ യെഹ്രദ

ാരുടെ രാജാവ, എന്ന അവഹെൻറ

കുറ്റത്തിന്റെ മെലെഴുത്ത മെലെ

എഴുതിയിരുന്നു.

വ9 അത്രയുമല്ല, അവന്റെ വലത്ത്

ഭാഗത്തിൽ ഒരുത്തനും, അവന്റെ

ഇടത്ത ഭാഗത്തിൽ ഒരുത്തനും, ഇ

ങ്ങിന്റെ രണ്ടു കള്ള വാതെ അവർ

വെച്ചു.

വവ്വ അപ്പൊൾ, അവൻ അതിക്രമ

ക്കാതൊട ക്രടി എണ്ണപ്പെട്ടു എന്ന

ചൊല്ലുന്ന വൈദവാകൃം നിവൃത്തി

യായി.

വൻ r വിശൈഷിച്ച അരികെ ക

ടന്നുപൊകന്നവർ തങ്ങളുടെ തല

കളെ കുലിക്കിക്കൊണ്ടും, ഹാ ദൈവാ

ലയം ഇടിച്ച കളഞ്ഞ, മൂന്ന ദിവസ

ങ്ങളിൽ അത് പണി ചെയ്യുന്നവനെ,

മ്പം നിന്നെത്തന്നെ നി സൂക്ഷിച്ച

കുരിശിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിവാ എന്ന പ്

റഞ്ഞുകൊണ്ടും അവനെ ദുഷിച്ചു.

മ്പ് അപ്രകാരം തന്നെ പ്രധാ

നാചാഴ്വാരും ഉപാദ്ധ്യായന്മാരൊ

ട ക്രടെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ, ഇവൻ മ

റ്റവരെ രക്ഷിച്ചു; തന്നെത്താൻ ര

ക്ഷിപ്പാൻ കഴികയില്ല.

മ്പ.വ. നാം കണ്ട വിശ്വസിക്കെണ്ടു

ന്നതിന്, ഇസ്രാഎലിന്റെ രാജാവാ

യ ക്രിസ്തു ഇപ്പൊൾ കരിശിൽ നിന്ന

് എന്ന പരിഹസിച്ച

പറഞ്ഞു. അവനൊട ക്രടെ കുരിശു

കളിൽ തറെകപ്പെട്ടവരും അവനെ

നിന്ദിച്ചു.

മ്പമ്പ, ണ്ണ പിന്നെ ആറാം മണിനെ

രമായപ്പൊൾ, ഒമ്പതാം മണ്ടിനെന

ത്തൊളം നാട്ടിൽ എല്ലാടവും അസാ

കാരം ഉണ്ടായി.

മ്പര, ഒമ്പതാം മണിനെരത്തിൽ

യെശു എലൊയി, എലൊയി, ലാമാ

സബക്താനി? എന്ന ഒരു മഹാ ശ

ബ്ദത്തൊടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ആ

തയതിന എന്റെ ദൈവമെ, എ

ന്റെ ദൈവമെ നി എന്തിന എ

നെ കൈവിട്ടു? എന്ന അമഥമാക

ബ .

മ്പ@ അരികെ നിന്നിട്ടുള്ളവരിൽ

ചിലർ അത് കെട്ടാറെ, കണ്ടാലും ഇ

വൻ എലിയായെ വിളിക്കുന്നു എന്ന

അവനൊട കൂടെ കുരിശുകളിൽ ത പറഞ്ഞു.



ഫ്ഫന്റ്) മക്കൊസ് ഫ്) അ.

മ്പ്) അപ്പൊൾ ഒരുത്തൻ ക്ഷമി ശർിനും ചൊദിച്ചു. -

പ്പിൻ, എല്യ അവനെ ഇറക്കുവാൻ രര, അവൻ അപ്പൊഴെ മരിച്ചു

വരുമൊ, എന്ന നാം കാണാമെ വൊ എന്ന പിലാകൊസ ആശ്ചു

ന്ന പറഞ്ഞ, ഒടി, ഒരു സ്റ്റൈാംഗിനെ പ്പെട്ട അവൻ ശാധിപന്റെ വി

കാടികൊണ്ട് നിറച്ച, ഒരു കൊടിൽ ളിച്ച്, അവൻ മർിച്ചിട്ട ഖനനുമാ

കെട്ടി, അവന കടിപ്പാൻ കൊട്ടു | യൊ? എന്ന അവനൊട ചൊദി

ത്തു.

മ്പു പിനെ യെശു ഒരു മഹാ ശ

ബ്ദമിട്ട, പ്രാണനെ വിട്ടു.

ബവൃ അപ്പൊഠം കൈദ്വാലയത്തി

ലെ തിരശില മെലിൽനിന്ന കിഴൊ

ളം രണ്ടായി ചിന്തിപ്പൊയി.

മ്പൻ വിശേഷിച്ച അവന്റെ നെ

തെ അരികെ നിന്നിട്ടുള്ള ശതാധി

പൻ അവൻ ഇനപ്രകാരം നില

വിളിച്ചു. പ്രാണനെ വിട്ടു എന്ന ക

ണ്ടാറെ, അവൻ, അം മനുഷ്യൻ

ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു

സസ്ത്രം, എന്ന പറഞ്ഞു.

രം എന്നാൽ സ്ത്രീകളും ദൂരത്തി

ന ചെനാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ര്ച അവരിൽ (അവൻ ഗലിലയാ

യിലിരിക്കുമ്പൊൾ അവനെ പിന്തു

ട്, അവന ശുശ്രൂഷാചയ്യുവന്നവ

രുമായി, ) മഗ്ദലെനെ മറിയയും,

ചെറിയ യാക്കൊബിന്റെയും ചെയാ

സെയുടെയും അമ്മയായ മറിയയും,

ശാലൊമയും, അവനൊട ക്രടെ യെ

റുശലെമിലെക് വൊയ മറ്റ അനെ

കം സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ര.വ. പിനെ ശാബത ദിവസ

ത്തിന തലനാളായുള്ള യത്ന ദിവ

സമായിരുന്നത്കൊണ്ട, മൈവകനെ

ർമായപ്പൊൾ, -

രമ്പ അറിമതിയായിൽനിന്നുള്ള വ

നും, ബഹുമാനമുള്ള മന്ത്രിയും, ദൈ

വത്തിന്റെ രാജ്യത്തിനായിട്ട താ

നും കാത്തു കൊണ്ടിരുന്നവനുമായ

യൊസെഫ വന്ന, ഡെയ്യത്തൊട്ടും

ക്രടെ പ്|ലാതെതാസിന്റെ അടു

-ബ്-

ര@ പിന്നെ അവൻ ശതാധിപ

നിൽനിന്ന അറിഞ്ഞപ്പൊൾ, ആ ശ

ർിരം യൊസഫിന കൊടുത്തു.

രസ്ത പിന്നെ അവൻ ഒരു നെരി

യ ശില വി ലെക്കു വാങ്ങിട്ട്, അവ

നെ ഇറക്കി, ശിലയിൽ ചുറ്റി പുതെ

ച്ച, കല്ലലയിൽ വെട്ടപ്പെട്ട പ്രെ

തക്കല്ലറയിൽ അവനെ വെച്ചു. ആ

പ്രെതക്കല്ലറയുടെ വാതില്പുൽ ഒരു

കല്ല ഉരുട്ടി വെക്കയും ചെയ്തു.

ര-5 അവൻ വെക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം മ

ശ്ലെനെ മറിയയും യൊസയുടെ

അമ്മയായ മറിയയും കണ്ടു.

.ഥന്നു അായം

ബ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിപ്പ.-ൻ അ

വൻ മശ്ലെനെ മറിയക്കും മ

റ്റുള്ളവക്കും പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്.

ക@ അവൻ അപ്പൊസൊലന്മാരെ

നിയൊഗിച്ച അയക്കുന്നത്.---ൻ

സപഗ്ഗത്തിലെക്ക് കണ്ണേന്നത്.

പിന്നെ ശാബത ദിവസം കഴിഞ്ഞ

തിന്റെഠ ഒശഷം, മഗ്ദലെനെ മറി

യയും, യാക്കൊബിന്റെ [അമ്മയാ

യ] മറ്:യയും, ശാലൊമെയും, ത

ങ്ങൾ വന്ന്, അവന്റെ അഭിപ്ലെകം

ചെയ്യെണ്ടുന്നതിനായിട്ട, സുഗന്ധ

വശ്നങ്ങളെ വിലെക്കു വാങ്ങിയിരു

ബ.

വ പിനെ ആുകളിൽ ഒന്നാംആ

ഴ്ചയിൽ അത്കാലത്ത്, ന്യൂട്ടൊദ്യ

ത്തിങ്കൽ അ ചർ പ്രെതക്കല്ലറയുടെ

കൽ അകത്ത ചെന്ന യെശുവിന്റെ അടുക്കൽ പൊയി.



മ്ബാസ
ഫന്ന അ. ഫ ഫ9

ബ അവർആ സൈപ്രതക്കല്ലറയുടെ വാ

തിലിൽനിന്ന കല്ല നമുക. ആര ഉ

രുട്ടികളയും? എന്ന തമ്മിൽ തമ്മിൽ

പറഞ്ഞു.

ര പിനെ അവർ നൊകിയാറെ,

കല്ല ഉരുട്ടിക്കളയപ്പെട്ടത് കണ്ടു. എ

നുകൊബൈ2ന്നാൽ അത് ഏറ്റവും

വലിയതായിരുന്നു.

് അവർ പ്രതകല്ലറയിലെക്കു ക

ടനപ്പൊൾ, വെള്ള മുഴക്കുപ്പായം

ധരിച്ചും കൊണ്ട വലതുഭാഗത്തിൽ

ഇരിക്കുന്ന ഒരു യൌവനക്കാരനെ

ക.ണു, വള്ള6 അ ഭൂമിച്ചു.

ആ) എന്നാറെ അവൻ അവ6 അാട്,

നിങ്ങൾ ഭൂമികരുത; നിങ്ങൾ കരി

ശിൽ തറെകപ്പെട്ട നസറായക്കാര

നായ യെശുവിനെ അനെചക്ഷിക്കു

ന്നു; അവൻ ഉയിത്തെഴുനീറ്റു്;

അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല : കണ്ടാലും അ

വർ അവനെ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥ

ലo. -

9 എന്നാലും നിങ്ങൾ പൊയി, അ

വന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊടും പത്രൊ

സിനൊടും, അവൻ നിങ്ങളൊട

പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് മു

ബൈ ഗലിലെയായിക്ക പൊകനം:

അവിടെ നിങ്ങൾ അവനെ കാണും

എന്ന പറവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

വൃ അവർ ചെവ്ഗത്തിൽ പുറപ്പെട്ട,

പ്രെതക്കല്ലറയെ വിട്ട ഒടിപ്പൊയി :

അവക വിറയലും ഭ്രമവും ഉണ്ടായി .

അവർ ഭയപ്പെടുകകൊണ്ട്, ആതൊ

ടും ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല.

ൻ പിനെ ആഴ്ചകളിൽ ഒന്നാം

ആഴ്ചയിൽ അതികാലത്ത് യെശു ഉ

യിത്തെഴു നിററതിന്റെ ശൈഷം,

താൻ ആരിൽനിന്ന് ഏഴു പിശാചുക

ളെ പുറത്താക്കികളഞ്ഞിരുന്നു.8്വാ,

ആ മശ്ഹെലനെ മറിയെക്കു മുമ്പേ കാ

ണപ്പെട്ടു.

ട ക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ദുഃഖിച്ച

കരയുടെമ്പാൾ അവരൊട അറിയി

ക്ട്

ം. എന്നാൽ ഇവർ അവൻ ജീ

വിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, അവളാൽ കാ

ണപ്പെട്ടു എന്നും കെട്ടാറെ, വിശപ

സിച്ചില്ല.

ചവ. i് അതിന്റെ ശെഷം അ

വർിൽ അണു പെർ നാട്ടിലെക്കു ന

ടന്ന പൊകമെമ്പാൾ, അവൻ അവ

ക. മറെറാരു രൂപത്തൊടെ കാണാ

പ്പെട്ടു.

ാ. അവരും പൊയി ശൈഷമുള്ള

ബ0ട അറിയിച്ചു. അവതെയും

ഇവർ വിശ്വസിച്ചില്ല.

.=രം ! പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനിരു

ന ആ പതിനൊന്ന പെക് അവൻ

കാണപ്പെട്ട, താൻ ഉയിതെഴുന്

റ്റരിനെ കണ്ടുവരെ അവർ വിശ്വ

സിക്കായ്തുകൊണ്ട്, അവരുടെ അവി

ശ്വാസത്തിനായിട്ടും, ഹൃദയ കാഠി

വൃത്തിന്നായിട്ടും അവരെ ശാസി

ച@ വിശെഷിച്ചും അവൻ അവ

തൊട പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭൂലൈാക

ത്തിൽ ഒക്കെയും പൊയിട്ട, സകല

സൃഷ്ടിക്കും എവൻ ഗെലിയൊനെ പ്ര

സംഗിപ്പിൻ. -

ചന്നു വിശ്വസിച്ച ബഹൃിസ്തുവെപ്പ്

ന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും . എന്നാൽ

വിശ്വസിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവൻ ശ

കൊക്ക വിധിക്കപ്പെടും.

ച് പിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരു

ടെ പിന്നാലെ •രം അതിശയങ്ങൾ

നടക്കും; അവർ എന്റെ നാമത്തിൽ

പിശാചുകളെ പുറത്താക്കിക്കളയും?

അവർ പുതിയ ഭാഷകളെ പഠ

യും :

ചവ്വ അവർ സപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെ

ടുക്കും , അവർ മരണമുള്ള യാതൊ

ഫം അവൾ പൊയി, അവ:്നാ ന്ന കടിച്ചാലും, അത് അവ.16ൻ ഉവ.



ക്കപ്പ മകൊസ ഥന്നു അ.

ദ്രവികയുമില്ല. അവർ തൊഗികളുടെ | വലത്ത ഭാഗത്തിൽ ഇരുനിരുന്നു.

മെൽ ഞെകകളെ വെക്കും, ആയവ | വ.ം പിനെ അവർ പുറപ്പെട്ടുപൊ

ക സൌബ്ല്യമുണ്ടാകയും ചെയ്യും. യി, എല്ലാടവും പ്രസംഗം ചെയ്തു,

ചൻ പിന്നെ കരാവ അവ |കാവ [അവരൊട] കൂടെ ക്രിയ

തൊട ക്രടെ സംസാരിച്ചതിന്റെ | നടത്തി, പിന്നാലെ നടക്കുന്ന അ

ശെഷം, അവൻ സപ്ത്തിലെ ക്ക എ തിശയങ്ങളാൽ വചനം ഉറപ്പാക്കി

ടൂ, ആകൊള്ളപ്പെട്ട, ദ വ1ത്തിന്റെ |കൊണ്ടിരുന്നു. ആ ിമൻ.
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്ഥ ഫസ

ലൂക്കൊസ് എഴുതിയ എപൻഗെലിയൊൻ.

്ഥ അയ്യായം.

ം ുകൊസിന്റെ അവതാരിക.--

@ യൊഹന്നാൻ ബപൂിസ്റ്റിന്റെ

ഉത്ഭവം.--വ-ആ) ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉ.

ത്ഭവം._Ⓐ5, 6യാഹന്നാന്റെ ജ

നനവും ചെലാകമ്മവും.-ആ9 സ

ഖറിയായുടെ ിഘദഗ്ദനം.

ഞങ്ങളുടെ ഇടയിരി, പുണ്ണ നിശ്ച

യമായിരിക്കുന്ന കാഴ്വങ്ങളെ

വ ആദിമുതൽ കണ്ട സാക്ഷിക്കാ

രും വചനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകാരു

മായുള്ളവർ ഞങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ച

പ്രകാരം, അവയെ കഠിച്ച പ്രബ

ന്ധം എഴുതിയുണ്ടാക്കുവാനായിട്ട പ

ലരും ശ്രമിച്ചത് കൊണ്ട്,

ന. ആദിയിൽനിന്ന് തുടങ്ങി സ്ക

ല കായ്യങ്ങളെയും താല്പഴ്സുമായി വി

ചാർിച്ചറിഞ്ഞ വനായ ഞാനും, മഹാ

ശൈഷ്ടനായ തെയൊഫിലൊസെ,

നിനക്ക ഉപദ്വൈശിക്കപ്പെട്ട കാഴ്വങ്ങ

ളുടെ നിശ്ചയം നി അറിവാനായിട്ടു

ര. അവയെ ക്രമമായി നിനക എ

ഴുതുവാൻ ഇനിക നന്നായി തൊനി

യിരിക്കുന്നു.

@ | യെ ഹുദിയായിലെ രാജാവാ

യ എാലെസിനെൻറ നാളുകളിൽ

ആബിയായുടെ സംപ്രദായമുറയി

ൽ സഖറിയ എന്ന നമ്മുച്ചൊരു ആ

ചാവ്വൻ ഉണ്ടായിരുന്നു : അവന്റെ

ഭു അഹ റൊസൈൻഠ പുത്രിമാർിലു

ള്ളവളായിരുന്നു, അവളുടെ പെർ

എലിശാബെത്ത് എന്ന ആയിരുന്നു.

നു ഇവർ ഇരുവരും കത്താവിന്റെ റ

സകല കല്പനകളിലും നിയമങ്ങ

ളിലും കറ്റമില്ലാത്തവർായി നടന്ന

നിരിയുള്ള വർായിരുന്നു.

എലിശാഖബത്ത മച്ചിയായിരുന്ന

തകൊണ്ട്, അവക്ക് പൈതൽ ഉണ്ടാ

യില്ല. അവർ ഇരുവരും നന്നായി

വയസ്സുചെന്നവരും ആയിരുന്നു.

വ്വ അങ്ങിനെ ഇ ിക്കുമെമ്പാഠ്. അ

വൻ തന്റെ സംപ്രദ9യമുറയുടെ

ക്രമപ്രകാരം വൈദ്വത്തിന്റെ മുമ്പാ

കെ ആചാഴ്ച ശുശ്ര ഷ ചെയ്യുമ്പൊൾ

ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ,

ൻ ആചായ്യസ്ഥാനത്തിന്റെ മാ

ദ പ്രകാരം അവൻ കരീാവിന്റെ

ആലയത്തിലെക്കു ചെന്നാറെ, ധൂപം

കാട്ടുവാൻ അവന ചിട്ടി വന്നു.

ഫം ധൂപം കാട്ടുന്ന സമയത്ത് ജന

ക്രട്ടം എല്ലാം വ്ഠത്ത പ്രാത്ഥിച്ചുകൊ

ണ്ടിരുന്നു.

ച്ച അപ്പൊൾ കത്താവിന്റെ ഒരു

ദൂതൻ ഗ്രൂപ പീഠത്തിന്റെ വലത്ത

ഭാഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവന

പ്രതൃക്ഷനായി.

ചവ സഖറിയ അവനെ കണ്ടിട്ടു

ചഞ്ചലപ്പെട്ടു. അവന ഭയം പിടിക്കു

യും ചെയ്തു.

കമ്പ എന്നാറെ ദൈവദൂതൻ അ

വനൊട പറഞ്ഞു, സഖറിയാ, ഭയ

പ്പെടരുത : എന്തികൊണ്ടെന്നാൽ നി

ന്റെ പ്രാത്ഥന കൊീക്കു

ന്നു : നിന്റെ ഭാഴ്ച എലിശ ബെത്ത്

നിനക്ക ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും,

നി അവന യൊഹന്നാൻ എന്ന

: പർ വിളിക്കും.

ചര. നിനക്ക സന്തൊഷവും ആന

ന്ദ്രവും ഉണ്ടാകം : അവന്റെ പിറ

വിയെ കുറിച്ച പലരും സത്തൊലി

ക്കു c. -

ച@ അതെന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അ

കൊണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വൻ കത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ വലി



്ഥവ_O ലൂക്കൊസ്ഫ അ.

യവനാകം, വീഞ്ഞയും മദ്യവും ക

ടികയില്ല; അവൻ തന്റെ അമ്മയു

ടെ ഗഭൂത്തിൽ നിന്നു തന്നെ പരിശു

ദ്ധാത്മാവ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ടി

രിക്കും.

ച് അത്രയുമല്ല അവൻ യിസ്രാ

എൽ പുത്രന്മാർിൽ പല തെയും അ

വരുടെ ദൈവമായ കാവിങ്കലെ

ക് തിരിയിക്കും.

ചതൃ പിതാക്കന്മാരുടെ ഹ്ര ദയങ്ങ

ളെ പുത്രന്മാരിലെക്കും അനുസർനെ

മില്ലാ അവരെ നീതിമാന്മാരുടെജാ

ന :ിങ്കലെക്കും തിരിയിച്ചു, കതാ

വിനായി കൊണ്ട് ചമെകപ്പെട്ട ജ

നത്തെ ഒരുക്കുവാനായിട്ട്, അവൻ

എലിയായുടെ ആത്മാവിലും ശക്തി

യിലും അവന്റെ മുമ്പാകെ നടക്ക

യും ചെയ്യും.

ചവ്വ അപ്പൊൾ സഖറിയ ദൈവ

ദൂതനൊട്, ഞാൻ ഇത എതപ്രകാ

ൻം അറിയും ? ഞാൻ വൃദ്ധൻ ആക

നാവില്ലാ, എന്റെ ഭാഴ്ചയും വയസ്സ

ചെന്നവൾ ആകന്നുവല്ലൊ എന്ന പ

വ5ഞ്ഞു.

ചൻ പിനെ ദൈവദൂതൻ ഉത്തർ

മായിട്ട അവഖനാട്, ഞാൻ ചെലവ

ത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നില്ക്കുന്ന ഗബ്രി;

യെൽ ആകന്നു : നിന്നൊട സംസാ

രിപ്പാനും, •രം കാഴ്ച അളെ നിന്നൊ

ട നല്ല വത്തമാനമായഠ്യ പ്പാനും

അയക്കപ്പെട്ടമിരിക്കുന്നു.

വം കാലും തല്പാലത്തിൽ നിവ്വ

ത്തിയാകെണ്ടിവരുന്ന എന്റെ വച

നങ്ങളെ നി വിശ്വസിക്കാഴ്ചകൊ

ണ്ട, 6രം കാവ്വങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന

നാൾ വരെയും നി സംസാരിപ്പാൻ

വഹിയാതെ ഉൗമയുള്ള വാകം എ

ന പഠ5ഞ്ഞു.

പുച എന്നാൽ ജനം സഖറിയാഴ്ച

വെണ്ടി കാത്തിരുന്ന, അവൻ മൈദ

വാലയത്തിൽ താമസിച്ചതിനാൽ ആ |

വ.വ. പിനെ അവൻ പുറത്തു വ

ന്നപ്പൊൾ, അവരൊട സംസാരി

പ്പാൻ വഹിയാതെ ആയി. അപ്പൊ

d് അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ ഒരു ദ

ശനം കണ്ടു എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു:

അവനും അവ ആംഗ്ലൂം കാട്ടി,

ഉൗമയായി പാത്തു.

വമ്പ പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

ന്നാൽ, അവന്റെ ശുശുക്ഷയുടെ ദി

വസങ്ങൾ രികഞ്ഞപ്പൊൾ, അവൻ

തന്റെ വീട്ടിലെക്കു പൊയി.

വര. ആ ദിവസങ്ങളുടെ ശെഷം

അവിൻറ ഭായ്യ എലിശ നെബത്ത് ഗ

ഭം ധരിച്ചു,

വ@ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഇനി

ക്കുണ്ടായിരുന്ന നിന്ദ നീകികളവാ

നായിട്ട കത്താവ എങ്കലെക്കു നൊ

കിയ നാളുകളിൽ ഇപ്രകാരം എ

ന്നൊട ചെയ്യിരിക്കുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു,

അഞ്ച് മാസം ഒളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

വസ്ത {് പിന്നെ ആറാം മാസത്തി

ങ്കൽ ഗബ്രിയെലെന്ന ദൈവദൂതൻ

ഗലിലെയായിലെ നസറെത്ത എ

ന്ന പെരുള്ള നഗരത്തിലെക്ക്,

വ5 ദാവീദിന്റെ കുംബത്തിലു

ള്ള യൊസെഫ എന്ന പെരുള്ള പു

രുഷനു വിവാഹം പറഞ്ഞ നിശ്ച

യിക്കപ്പെട്ടൊരു കവൃകയുടെ അടു

കലെക്ക്, ദൈവത്തിൽനിന്ന അയ

കപ്പെട്ടു; ആ കവൃകയുടെ പെർ മ

റിയ എന്ന ആയിരുന്നു.

വ വ്വ പിന്നെ ദൈവദൂതൻ അവളൂ.

ടെ അടുക്കൽ പ്രാവശിഷ്ണു, കൃപ ല

ഭിച്ചവളെ, വാഴുക, കാവ നി

നൊട ക്രടെ ഉണ്ട്. സ്ത്രീകളിൽ നീ

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ ആകന്നു എ

ന പറഞ്ഞു.

വൻ എന്നാൽ അവൾ അവഉന്ന ക

ണ്ടായൊ, അവന്റെ വചനത്തിൽ ച

ഞ്ചലപ്പെട്ട, ഇത എത പ്രകാരമുള്ള

സല്ലാരം ആകനു എന്ന് വിചാരി

ബേയ്ക്കപ്പെട്ടു. )്



ല്യക്കൊസ് ഫ അൽ. ഫ.വ. ഫ

വം എാറെ മദൈവദൂതൻ അവ

ളൊട, മറിയെ, നിനക്കു മേലെവത്തി

കൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട്, ഭയ

പ്പെടരുത്.

മ്പ, കണ്ടാലും, നീ ഗഭം ധരിച്ച

ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും . അവ

ന യെശു എന്ന പെർ വിളികയും

ചെയ്യും.

മ്പവ അവൻ വലിയവനായിരുന്നു.

മഫൊന്നതനായവയെൻറ പുത്രന്റെ

ന വിളിക്കപ്പെടും. അത്രയുമല്ല ക

{ാവാകുന്ന ദൈവം അവന അ

വന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ

സിംഹാസനം കൊടുക്കും :

മ്പമ്പ, അവൻ യാക്കൊബിഒൻറ

വംശത്തിന്റെ എന്നെക്കും രാജാവാ

യിട്ട ഭരിക്കും . അവന്റെ രാജ്യത്തി

ന അവസാനം ഉണ്ടാകയുമില്ല എ

ന പറഞ്ഞു.

മ്പര. അപ്പൊൾ മഠിയ ദൈവദൂത

നൊട, ഞാൻ ഒരു പുരുഷന്റെയും

അറിയായ്തുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങിനെ

ഉണ്ടാക്, ? എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ@ ദൈവദൂതൻ ഉത്തരമായിട്ട

അവളോടു പിശുദ്ധാത്മാവ് നി

ന്റെ ിമൽ വരും, മറൈഹാന്നതനാ

യവന്റെ ശക്തിയും നിന്റെ മെൽ

നിഴലിക്കും; ആയതകൊണ്ട് തന്നെ

വാക്സിൻ പ്രകാരം ഇനിക്ക ഉണ്ടാക

ടെ എന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ മൈദ

വദൂതൻ അവളെ വിട്ടു പൊയി.

മ്പൻ പിനെ മറിയ ആ നാളുക

ളിൽ എഴുനീറ്റ്, മലപ്രദെശത്തിൽ

ചെയഹൂദിയായിലുള്ള ഒരു നഗരത്തി

ലെക്ക വെഗത്തിൽ പൊയി.

രം സഖറിയായുടെ വീട്ടിലെക്കു ക

ടന്ന, എലിശ,ബെത്തിനെ വന്ദിച്ചു.

ര, അന്ന് ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ,

എലിശമെബത്ത മറിയയുടെ വന്ദന

വാക്കു കെട്ടപ്പൊൾ, അവളുടെ ഗഭ

ത്തിലുള്ള ശിശു തുള്ളി , അത്രയുമല്ല എ

ലിശബെത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവു കൊ

, ബ നിറയപ്പെട്ടു;

രവ അവക ഒരു മഹാ ശബ്ദത്തൊ

ടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളിൽ നി

അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ [ആകുന്നു:

ന ന്റെ ശഭത്തിലെ ഫലവും അും

ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത iആകുന്നു.]

രമ്പ എന്റെ കത്താവിന്റെ അമ്മ

എന്റെ റ അടുക്കത് വരുന്നത് ഇനിക്ക

എവ ടെനിന്ന [ആകുന്നു.

രര, എന്തെന്നാൽ, കണ്ടാലും, നി

ന്റെ വന്ദനവാക്കിന്റെ ശബ്ദം എ

ന്റെ ചെവികളിൽ വീണ ഉടനെ

എന്റെ ശഭ ിൽ ശിശു ആനന്ദ്രം

കൊണ്ട് തുള്ളി.

നിൽനിന്നു ജനിപ്പാനിരിക്കുന്ന ര@ വിശ്വസിച്ചവയം ഭാഗ്ദ്യമുള്ളവ

പരിശുദ്ധ വസ്ത ദൈവത്തിന്റെ പു ി [ആകുന്നു: എതകൊണ്ടന്നാൽ

ത്രൻ എന്ന വിളിക്കപ്പെടും.

ബ്നു അത്രയുമല്ല കണ്ട്:ലും, നി

ന്റെ ചാച്ചാരത്തി എിശബെത്ത

ല്ലൊ, അവൾ തന്റെ മൂത്ത വയ

കതാവിനാൽ അവളൊട ചൊല്ല

പ്പെട്ട കാഴ്ചങ്ങാ നിവൃത്തി ഉണ്ടാ

ക ഠ . -

ര അപ്പൊൾ മറിയ പറഞ്ഞ

ിൽ ഒരു പ് 3,നെ ഗഭം ധരിച്ചി. ത എന്തെന്നാ! എന്റെ ആത്മാവ്വ്) 3, വl , ഘ, -

രിക്കുന്നു : മച്ചി എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ട

വൾക്ക് ഇത്, ആറാം മാസം ആകുന്നു.

ന. അതെന്തുകൊണ്ടെനാൽ വൈദ

വ അിന ഒരു കാഴ്വവും കഴിയാത്ത

താകയില്ല എന്ന് പഠടത്തു.

ക്താവിനെ മഹതപപ്പെട്ടതുന്നു,

ര-5 എന്റെ റ ദെ ഹlയും എാൻറ

രക്ഷിതാവാകുന്ന കൊആ

നന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു.

| രു അത അവൻ തന്റെ ദാസി

ബവൃ എന്നാറെ മഠിയ, ഇതാ ഞാ |ുടെ താണുയെ നാക്ഷി കണ്ടതു

l\l

് കാവിന്റെ ദാസ്, ിന്റെ |കൊണ്ടാകനു. കണ്ടാലും, ഇത് മുതൽ



-ല (2-2-
ലൂക്കൊസ് ഫ (്ര,

എല്ലാ സന്തതികളു. എന്റെ ഭാഗ്ഗുവ

തി എന്ന പറയും.

രംൻ അതെന്തുകൊണ്ടെനാരി ശക്തി

മാനായവൻ ഇനിക്ക മഹതപമുള്ള

കായ്യങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവ

ന്റെ നാമവും പരിശുദ്ധമുള്ളത[ആ

ക ബി.

ഭൂം അവയെൻഠ കരു6ന തലമുറ ത

ലമുറയായിട്ട അവനെ ഭയപ്പെട്ടു ന

വരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. -

@ം അവൻ തന്റെ കൈ കൊണ്ട

ബലം ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ ുലയങ്ങ

ളിലെ വിചാരത്തിൽ അഹങ്കാരിക

്ള അവൻ ചിനിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭൂവ അവൻ ബലവാഠമാരെ സിം

ഹാസനങ്ങളിൽനിന്ന ത9ഴത്താക്കി,

താണzയുള്ളവ ഡെ ഉയര'ിയിരിക്കുന്നു.

@്ഷ. അവൻ വിശന്നവരെ നന്മ

കൾ കൊണ്ടു സംപുണ്ണന്മാരാക്കി. സ

ബനന്മാരെ വൃതഥമായി അയച്ചിരി

ബ: ബി. ്.

@്രം അവൻ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാ

@ർാട് പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ. അ

ബ്രഹാമിനൊടും അവന്റെ സന്ത

തിയൊട്ടും എനെക്കും തന്റെ കരു

ണ ഒരുതുകൊണ്ട്,

@@ തന്റെ ദാസനായ ഇസ്രാഎ

ലിനെ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു.

@ൗ പിനെ മറിയ എകദെശം മൂ

ന മാസം അവളൊട കൂടി പാജ്,

തന്റെ വീട്ടിലേക്ക തിരിച്ചപൊയി.

ഭൂ9 | അന്ന എല്ശബെത്തിന

പ്രസവിക്കെണ്ടും കാലം തികഞ്ഞു :

അപ്പൊൾ അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്ര

സവിച്ചു. - -

ആവൃ കരാവ് തന്റെ കരുനെ അ

വളിലെക് മഹതചപ്പെടുത്തിയ പ്ര

കാരം അവളുടെ അയല്ലാരും ചാച്ച

ക്കാരും കെട്ട, അവളൊട കൂടി സ

ാഷപ്പെട്ടു.

@ൻ പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

ബാലകന 'ചെലാകമ്മം ചെയ്യാൻ

വന്നു. അവന്റെ അപ്പന്റെ നാമ

ത്തിൻ പ്രകാരം അവർ അവന്റെ സ

ഖറിയ എന്ന പെർ വിജിച്ചു.

നും അപ്പൊൾ അവന്റെ അമ്മ ഉ

ത്തൻമായിട്ട, അപ്രകാരമല്ല, അവ

ന ഒ്യാഹന്നാൻ എന്ന പെർ തന്നെ

വിളിക്കെണാം എന്ന് പറഞ്ഞു.

ന്നും അവർ അവളൊട, നിന്റെ

ചാച്ഛയിൽ oരം പെർ വിളിക്കപ്പെട്ട

വൻ ഒരുത്തനുമില്ലയന്റെല്ലാ എന്ന പ

റ8ത്തു.

സ്തവ, അപ്പൊൾ അവന എന്തു പെർ

വിളിപ്പാൻ അവന്റെ അപ്പന മന

സ്സായിരിക്കുന്നു എന്ന അവ് അവ

ന ആംഗ്യം കാട്ടി.

സ്തുമ്പ അവൻ ഒരു എഴുത്തുവചലക

ചൊദിച്ചു. അവന്റെ പെർ യൊ

ഹന്നാൻ ആകുന്നു എന്ന് എഴുതി. അ

വർ എല്ലാവരും ആശ്ചുപ്പട്ടു.

സ്ത്ര പിനെ ഉടൻ തന്നെ അവ

ന്റെ വാ തുറന്നു, അവന്റെ നാവും

[അയഞ്ഞു.] അവൻ ദൈവത്തിന്റെ

സ്തുതിച്ചും കൊണ്ട് സംസാരിച്ചു.

ജ@ എന്നാറെ അവരുടെ ുറ്റും വ

സിച്ചിരുന്നവ് എല്ലാവകം ഭയം ഉ

ണ്ടായി . യെഹൂദിയായിലെ മല പ്ര

ദെശത്തിൽ എല്ലാടവും ബ

ത്മാനങ്ങൾ ഒക്കെയും ചൊല്ലപ്പെട്ടു.

നൃസ്ത കെട്ടുവരെല്ലാവരും ആയവ

തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ടിവച്ചു.

ംൻം കൈപതൽ എത പ്രകാരമുള്ളവ

നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കരാ

വിന്റെ കയ്യും അവനെ35 കൂടെ

ഉണ്ടായിരുന്നു.

നൂ {് പിനെ അവന്റെ അപ്പ

നായ സഖറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവു

കൊണ്ട നിറഞ്ഞവനായി, ദിഷ്ടദ

ശനം പറഞ്ഞു,

ആവൃ അതെന്ത എന്നാൽ, ഇസ്രാഏ

ലിന്റെ ദൈവമായ കതാവ സ്റ്റൊ

Cബ

ാൽ, അവർ എട്ടാം ിവസത്തിൽ ത്രം ചെയ്യപ്പെട്ടുവനാ ക ന , അത



ല്യക്കൊസ വ. അ. ്ഥവ സവ.

എന്താക്ടെങ്ങന്നാൽ അവൻ തന്റെ ദയം നമെ ദിച്ചിരിക്കുന്ന ജൂലമാ

ജനങ്ങളെ ദഗ്ദിച്ചു, ഉദ്ധാരണം ചെ യി നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആരൂ

♔യും, കരുണകളാൽ, -

നൂൻ താൻ ലൊകത്തിന്റെ ആരം ⓝൻ അവ സെർറ ജനങ്ങൾക്ക് അവ

ഭം മുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തന്റെ പ് രുടെ പാപമൊചനത്തിനായികൊ

രിശുദ്ധ ദിഘദഗ്ദിമാരുടെ പായി ബ്ലേ രക്ഷയുടെ അറിവിനെ കൊടു

നാൽ അരുളിചെയ്തു പ്രകാരം ത പ്പാനായിട്ടും, നി അവന്റെ മുമ്പെ

നെ, ബ ക്ഷം.

ഉം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളിൽനിന്നും, വ്വം [ പിന്നെ ആ പൈതൽ വള്ള

നമെ ദൈപക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ ന്, ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു. ഇ

വരുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും നമെ ആ സ്രാഏലിന തന്നെ കാണിക്കുന്ന

ക്ഷിക്കുന്ന,

ചെ രക്ഷയുടെ കൊമ്പ തന്റെ ദാ

സനായ ദാവീദിന്റെ കഡംബ

ത്തിൽ നമുക്ക ഉയര്തുകയും ചെയ്തി

രിക്കുന്നു.

ⓝവ ആയത അവൻ നമ്മുടെ പി

താക്കന്മാരാട [വാഗ്ദത്തം ചെയ്യ

പ്പെട്ട) കരുണായെ നടത്തുവാനാ

യിട്ടും,

തൃമ്പ് നാം നമ്മുടെ ശത്രകളുടെ

കയ്യിൽ നിന്ന് അക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി,

9്. നമ്മുടെ ആയുസ്സുള്ള നാളൊ

കെയും ഭയം കൂടാതെ ശുദ്ധതയൊ

ടും നീതിയൊട്ടും തന്റെ മുമ്പാകെ

തന്നെ സവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമു

ക്ക ആക്കിത്തരുമെന്ന്,

കൃഭൂ അവൻ നമ്മുടെ പിതാവായ

അബ്രഹാമിനൊs ഇ6 ആണയായ

ത ഹെൻഠ പരിശുദ്ധ ഉടമ്പടിയെ ഒ

പ്പാനായിട്ടും ആകുന്നു.

9ൗ പിന്നെയും, ബാലക, നി മ

ഹൊന്തനായവന്റെഠ ദിഘദ ി

എന്നു വിളിക്കപ്പെടും . എന്തകൊ

ങുന9ൽ നി കതാവിന്റെ വഴി

ക6 ജു ഒരു ക്കുവാനായിട്ടും;

ഊ ഇരുളിലും മരണ നിഴലിലും

നാൾ വരെയും വനപ്രദെശങ്ങള്

ൽ ആയിരുന്നു. -

വ. 3് ു 9യം.

റൊമാരാജ്യത്തെ ഒക്കെയും ആ

ഗുനെസ്പാസ് പെർവഴി പതിപ്പിച്ച

ത്.-്) ക്രിസ്തുവിന്റെ ബം.

വ.വ. അവവെർാ ചെലാകും.--

വവ്വ ശിമരനും അനായും ക്രിസ്റ്റ്

വിനെ കുറിച്ച ചൊടിയ ലഘ്

ഗ്ദനം.

S്തു നാളുകളിൽ ഉണ്ടായത് എന്തെ

നാൽ, നാട എല്ലാം പ&വഴി പ്

തിക്കപ്പെടെണ്ടുന്നതിന് ആഗുമസ്താ

|സ കൈസരിൽനിന്ന ഒരു കല്പന പു

റപ്പെ. *

പ (ക്രിനൊസ സുറിയായിൽ നാ

ടുവാഴിയായിരിക്കുമ്പോൾ •രം പെ

&വഴി പതിവ് ഒന്നാമത ഉണ്ടായി.)

മ്പ അപ്രകാരം എല്ലാവരും പ്

വഴി പതിപ്പിക്കെണ്ടുന്നതിന്, അവ

അവരുടെ നഗരത്തിലെക്കു പൊയി.

ര. അപ്പൊൾ യൊസ്ഫും (ാവി

ഭിന്റെ കഡംബത്തിലും വംശത്തി

ലും ഉള്ളവനായിരുന്നത്കൊണ്ട്,) ത

ഇtിക്കുന്നവ് വെളിച്ചമുണ്ടാക്കെണ്ടു നിക വിവാഹം പറഞ്ഞ നിശ്ചയി

ന്നതിനും, നമ്മുടെ കാലുകളെ സ|കപ്പെട്ട ഭാഴ്ചയായി, ഗിണിയായു

മാധാനത്തിന്റെ വഴിയിൽ നട ഇള മറിയയൊട ക്രടെ പർവഴി

തെങുന്നതിനും, പതിപ്പിപ്പാനായിട്ട്, -

തൃവ്വ ഉയരത്തിൽനിന്ന് അരുൺാ @ ഗലിലെയായിലെ നസറെന്ത

- - \) ഉ



ഫ.വ.ര്
ല്യാസ) വ. (S്().

എന്ന നഗരത്തിൽ നിന്ന യെഹൂദി

യായിലെക്ക് ബെത്ല മഹമെന്ന പെ

രായുള്ള ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിലെ

ക്കു പുറപ്പെട്ടു. പായി.

നൂ അല്ലെപ്പാഠം ഉണ്ടായത് എന്തെ

നാൽ, അവർ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പൊ

ൾ, അവ് പ്രസവിക്കെണ്ടും ദിവസ

ങ്ങൾ തികഞ്ഞു.

അപ്പൊൾ അവൾ തന്റെ പ്ര

ഥമപുത്രന്റെ പ്രസവിച്ച്, അവന്റെ

ജിണ്ണവുങ്ങ് കൊണ്ടു പുതപ്പിച്ച്,

അവക വഴിയമ്പലത്തിൽ സ്ഥലമി

ായ്തുകൊണ്ട് അവനെ പശു തൊട്ടി

യിൽ കിടത്തി. -

വ്വ r അപ്പൊൾ ആ പ്രദേശത്തിൽ

പറമ്പിൽ പാത്ത, രാത്രിയാമങ്ങളി

ൽ തങ്ങളുടെ ആട്ടകൂട്ടത്തെ കാവൽ

കാതൃ കൊണ്ട് ഇര1ക്കുന്ന ആട്ടിട

യർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ൻ അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, കതാ

വിന്റെ ദൂതൻ അവരുടെ അരികെ

വന്നു നിന്നു, കതാവിന്റെ മഹ

തചം അവരെ ചുറ്റി പ്രകാശിച്ചു. എ

നാൽ അവർ എത്രയും വളട് ഭയ

പ്പെട്.

കം അപ്പൊക ദൈവദൂതൻ അവ

മർാട്, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത : എ

നു കൊണ്ടെന്നാൽ, കാലും, സകല

ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകവാനി ിക്കുന്ന

മഹാ സാഷ്ഠ ഞാൻ നിങ്ങളൊ

ട നല്ല വത്.മാനമായിട്ട അറിയി

ക്കുCബ .

പ്ഥ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്നു ത.

നെ കതാവാകുന്ന ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു

രക്ഷിതാവ് ദാവീദിന്റെ നഗര

തിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട ജനിച്ചു.

.വ. ചെറിയ പൈതൽ 'ണ്ണവ

സ്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് പുതഞ്ഞ, പശുപൊ

ല്ല.യിൽ കിട കനത്ത നീങ്ങു കണ്ടെ

ആും, ഇതു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അട

യാള,ാക3 എന്ന പറഞ്ഞു.

ലുള്ള വളർ ഒസനകി ആ കൈദവ

ദൂതനൊട ക്രടെ ഇരുന്, ദൈവ

ബ സ്പതിച്ച,

ഛ. മിഹാന്തങ്ങളിൽ ദൈവ

ത്തിന മഹത്വവും, ഭൂമിയിൽ സമ3

ധാനവും,മനുഷ്യരിൽ സംപ്രിതിയും

ഉണ്ട്. ജർപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു.

.ം@ {് പിനെ ഉണ്ടായൽ എന്തെ

നാൽ, ദൈവദൂതന്മാർ അവരെ വി

ട്ട സപ്റ്റത്തിലെക്കു പൊയതിന്റെ

ശൈഷം, ആ ഇട യന്മാർ തമ്മിൽ ത

ജിൽ, നാം ബര ലഹെമിനൊളം

പൊയി, കതാവ് നിമ്മാട അറി

യിച്ചതായി, cരം ഉണ്ടായ സംഗതി

കാണെണ്മം എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫ്) അവർ ബദ്ധപ്പെട്ട വന, മ

റിയയെയും, യൊസെഫിനെയും,

പശു തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ചെറി

യ പെൽലിനെയും കണ്ടെത്തി.

മ9 അതു കണ്ടു..ശഷം, അവർ

ംൻം പെതലിനെ കുറിച്ച തങ്ങ

C)്ള,ാട് 6 ഫാല്ലപ്പെട്ട വചനം പ്രസി

ദ്ധപ്പെടുത്തി.

.ംവൃ അരു കെട്ടവർ എല്ലാവരും ഇ

ടയ അാൽ തങ്ങളൊട ചൊല്ലപ്പെട്ട കാ

യ്യങ്ങളെ കുറിച്ച ആശ്ചയ്ക്കപ്പെട്ട,

ഠൻ എന്നാൽ മറിയ ഠ അം വചന

ങ്ങളെ എല്ലാം സംഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ

ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

വ.ം ഇടയരും തങ്ങളൊടു ചൊല്ല

പ്പെട്ട പ്രകാസം തനെ, കെട്ട കണ്ടി

ട്ടുള്ള സകല കാഴ്വങ്ങൾക്കായിട്ടും

ദൈവത്തെ പുകഴ്ച സ്പതിച്ചുകൊണ്ട്,

തിരിച്ചുപൊയ്, “ “

വ-ക || പ്iനെ ആ പതല് ന

ചെലാകമം ചെയ്യാൻ എട്ടു ദിവ

സം തികഞ്ഞപ്പൊൾ, അവiൻ ഗ്

ത്തിൽ ഉല്പാദിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ

ജെലവഭൂത ന:ൽ ചൊല്ലപ്പെട്ട പ്രകാ

ർ ഠ, അവന യെശു ുന്നു.ം നാമം

വിളിക്കപ്പെട്ടു. -

ാ അപ്പൊ പെട്ടന്ന സപ്ത്തി വ.വ. അത്രയുമല്ല മാⓝശ്യു ഒട ചെവ



ലൂക്കൊസ . അ. ഫവദി

ദപ്രമാണത്തിൻ പ്രകാരം അവളു

ടെ ശുദ്ധീകരണ ദിവസങ്ങൾ തിക

ത്തപ്പൊൾ,

വന. (ഗഭപാത്രം തുറക്കുന്ന ആൺ

പെതൽ ഒക്കെയും കതാവിനെ പ

രിശുദ്ധൻ എന്ന വിളിക്കപ്പെടണം

എന്ന കരാവിന്റെ വൈദപ്രമാണ

അിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം,)

അവർ അവനെ കത്താവിന്റെ മു

മ്പാകെ നിറുതുവാനായിട്ടും,

വര. കത്താവിന്റെ വെലപ്രമാണു

ത്തിൽ ചൊല്ലപ്പെട്ട പ്രകാരം, ഒരു

ഇണ കാട്ടുപ്രാകളെ എങ്കിലും, രണ്ട

പ്രാവകഞ്ഞങ്ങളെ എങ്കിലും ബലിന

രകവാനായിട്ടും, അവർ അവനെ

യെറുമെലമിലെക്കു കൊണ്ടുവന്നു.

വ@ {് അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, ശി

ഖമാർ എന്ന പെരുതെള്ളാരു മനു

കൃൻ യെറുശലെമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു;

ംരം മനുഷ്യൻ നീതിമാനും ദൈവ

ഭക്തിയുള്ളവനും, യിസ്രാഎലിന്റെ

ആശ_ാസത്തിനായിട്ടു കാത്തിരിക്കു

ന്നവനും ആയിരുന്നു: പരിശുദ്ധാത്മാ

വും അവന്റെ മെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

വൻ അത്രയുമല്ല അവൻ കരാവി

ഠൻറ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നതിന

മുബൈ മാം കാണുകയില്ല, എന്ന

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവനൊട

നിയൊഗികപ്പെട്ടിരുന്നു.

വ9 അവൻ ആ ആത്മാവ് മൂലം

ദൈവാലയത്തിലെക്കു വന്നിരുന്നു;

മയശ്ര എന്ന പൈതലിന വെണ്ടി

വെദപ്രമാണത്തിലുള്ള മയ്യാദ (പ്ര

ബ ചെയ്യാനായിട്ടു, അമ്മയപ്പന്മാ

ർ അവ6,ന അകത്ത കൊണ്ടുവന്ന

പ്പൊൾ,

വവ്വ അവൻ ീവനെ തന്റെ റ

കൈകളിൽ എന്തികൊണ്ട്, ദൈവ

ബത്ത സ്തുതിച്ചു. *

വൻ കതാവെ, നിന്റെ വചന

പ്രകാരം, നീ ഇപ്പൊൾ നിന്റെഅ

ബ് ബ്.

ന ഠ അതഎന്തുകൊണ്ട് നാൽ പുറ

ജാരികൾക്കു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ന

പ്രകാശവും, നിന്റെ ജനമായ ഇ.

സ്ര9എലിന മഹര്പവുമായി,

്. നീ സകല ജാതികളുടെയും

മുഖത്തിന് മുമ്പാകെ യത്നമൗകീട്ടുള്ള

മ്പവ നിന്റെ റ രക്ഷയെ എന്റെ വ

കണ്ണുകൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ന ബ എന്നാറെ അവനെ കുറിച്ച

ചൊല്ലപ്പെട്ട കാഴ്ച ?ടായിട്ട യൊ

സെഫും അവന്റെ അമ്മയും ആശ്ച

ഴ്ചപ്പെട്ടു.

മ്പര. പിനെയും ശിഖമഒൻ അവ

തെ അനുഗ്രഹിച്ചു, അവന്റെ അമ്മ

യായ മറിയയൊട്, കണ്ടാലും, പല

ഹൃദയങ്ങളിലെയും നിരൂപണങ്ങൾ

വെളിപ്പെടെണ്ടുന്നതിന്, ഇവൻ

ഇസ്രാഏലിൽ പലരുടെ വിഴെക്കാ

യിട്ടും, എഴുനില്പിനായിട്ടും, മറുത്ത

പറയപ്പെടുന്ന അടയാളത്തിനായി

ട്ടും വെക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു.

മ്പ@ നിന്റെ ആത്മാവിൽ ക്രടി

ഒരു വാളും കടന്നു പൊകം എന്ന പ

റഞ്ഞു.

ബനൂ അത്രയുമല്ല അശീർ എന്ന

വമെൻറ ഗൊത്രത്തിൽ പഠഅയെ ലി

ന്റെ മകളായ അനാ എന്നൊരു ദി

ഘദ ഗിനി ഉണ്ടായിരുന്നു : അവൾ

കവൃകയായിരുന്ന ശൈഷം എഴ സം

വത്സരം ഒരു പുരുഷനൊക്കൂ ക്രടി

പാത്തു, വളരെ വയസ്സു ചെന്നവളാ

യി,

ബ9 ഏകദെശം എണ്ണത്ത നാല വ

യസ്സുള്ള വിധവയായി, ജൈവാലയ

ത്തെ വിട്ട വിരിയാതെ, അവൾ ഉ

പവാസങ്ങ ളൊടൂം പ്രാത്ഥനകളൊ

ടും കൂടി രാവും പകലും [മൈഭവ

ത്തെ] ്സവിച്ചുകൊണ്ട് രുന്നു.

ന വ്വ ആയവളു.ം ആ സമയത്ത്

ചെന്നു നിന്ന്, അപ്രകാരം തന്നെ ക

ടിയാനെ സമാധാനത്തൊടെ വിട്ട താവിനെ വന്ദനം ചെയു, യറുശ



്ഥവു
ല്യാസ ്വ Ⓐർ.

ലെമിൽ ഉദ്ധാരണത്തിനായിട്ട കാ

ത്തിരുന്നവരൊട എല്ലാവ അാടും അ

വനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു.

മ്പൻ പിനെ അവർ കാവി

s:ൻറ വെദപ്രമാണപ്രകാരം സക

ല കാഴ്വങ്ങളെയും കഴിച്ചതിന്റെ റ

ശൈഷം, ഗിലെയായിലുള്ള തങ്ങളു.

ടെ നഗരമായ നസറെ'ത്തിലെക്ക

തിരിച്ചുപോയി.

രം പിനെ കൈപതൽ വ2ന,ആ

തമാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു. ജ്ഞാനംകൊ

ണ്ട നിറയപ്പെട്ട : ദൈവത്തിന്റെ

കൃപയും അവന്റെ മെൽ ഉണ്ടായി

ബ.

മ. :് വിശൈഷിച്ച അവന്റെ അ

ജയപ്പന്മാർ പെസഹാ എന, പെരു

നാളിന വഷം തൊറും യറുശലമി

ലെക്കു പൊകന്നവർായിരുന്നു.

അവ അവന പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ

പ്പൊൾ, അവർ പെരുനാളിന്റെ മ

ജാല പ്രകാരം യറുശലമിലെക്ക് പൊ

യി.

രമ്പ പിനെ ആ ദിവസങ്ങളെ ക

ഴിച്ചതിന്റെ ശൈഷം. അവർ തീി

വരുമെമ്പാഠം, പൈതലായ യെ

ശു യറുശലെമിൽ തന്നെ താമസിച്ചു;

ആയത യൊസെഫും അവന്റെ

അമ്മയും അറിഞ്ഞില്ല.

രരം അവൻ വഴിയാത്രക്കാരുടെ ക്ര

ട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അവർ

നിരൂപിച്ചിട്ട, ഒരു ദിവസത്തെ വ

ഴി പൊന്നു : അപ്പൊൾ അവർ ത

ങ്ങളുടെ ചാച്ഛക്കാരുടെ ഇടയിലും

മുഖപരിചയമുള്ളവരുടെ ഇടയിലും

അബ അനെപ്ഷിച്ചു.

ര-@ അവനെ കാണാഫ്ത,കൊണ്ട്,

അവർ അവനെ അനെപ്ഷിച്ചുകൊ

ണ്ടു, യറുശലമിലെക്കു തിരിച്ചുപൊയി.

ര-നു പിങ്കുന്ന ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാ

ൽ, മൂന്ന ദിവസങ്ങളുടെ ശൈഷം അ

വർ അവനെ ദൈവാലയത്തിൽ ഗു

തും, അവക്ക്, ചെവികൊൾകയും,

അവരൊട ചൊദികയും ചെയ്യുന്ന

തും കണ്ടു.

ര-♔ അവനെ കെട്ടവർ എല്ലാവരും

അവന്റെ ബുദ്ധിയെയും പ്രഭുത്തര

ങ്ങളെയും കുറിച്ച വിസ്തയപ്പെട്ടു.

ര്വ്വ അവർ അവനെ കണ്ടപ്പൊൾ,

അതിശയപ്പെട്ട : അത്രയുമല്ല അവ

ന്റെ അമ്മ അവനൊട, മകനെ,

നി എന്തിന ഞങ്ങളൊട ഇപ്രകാരം

ചെയ്യു? നിന്റെ അപ്പൻം ഞാനും

വൃസന്ദൈപ്പട്ട, ിനെ അനെ_ഷി

ച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു.

രൻ എന്നാറെ അവൻ അവരൊ

ട, നിങ്ങൾ എന്തിന എന്റെ അ

നെപ്ഷിച്ചു? ഞാൻ എന്റെ പിതാ

വിന്റെ കാഴ്വങ്ങളിൽ ഇരിക്കെണ്ടു

ന്നതാകുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ അറിയു

നില്ലയൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

@ം എന്നാൽ അവൻ ര ങ്ങളൊട

പറഞ്ഞ വാക്ക അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞി

്

@.ം പിനെ അവൻ അവരൊട

ക്രടെ പൊയി, നസറെ'ത്തിന് വ

ന, അവക്സ് അനുസരിച്ചിരുന്നു: oഅം

കാഴ്വങ്ങളെ ഒക്കെയും അവന്റെഠ അ

മ്മ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഫിക്ക

യും ചെയ്തു.

ഭൂവ. എന്നാൽ യെശു ജ്ഞാനത്തിലും

വള്ളച്ചയിലും, ദൈവത്തിന്റെയും

മനുഷ്യരുടെയും കൂപയിലും വദ്ധി

-ല്ല.

വ. അഭ്രൂായം.

ഠ യാഹന്നാന്റെ പ്രസംഗവും

ബ്പൂിസ്ത്യും.-ഫ@ ക്രിസ്തുവിന്റെ

കറി. അവൻ പറഞ്ഞ'സാക്ഷി,

.Cൻ എൻറാലെ.ു മെയാഹന്നെ

കാവലിലാക്കിയത്. -വ-ച ക്രിസ്തു

ബപ്പ് ു. പട്ടത്.--ബ അവ

മെൻറ വംശപാരമ്പയ്ക്കും.

രു ജനങ്ങളൂ. ടെ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്ന പിന്നെ തിബെറിയൊസ കൈസ
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റിന്റെ വാഴ്ചയുടെ പതിനഞ്ചാം വ

കത്തിൽ, പൊന്തിയൊസ പ്ലാ

മത്താസ യെഹ്രു ദിയായിൽ നാടുവാ

ഴിയായും, എറൊണ്ടെസ് ഗലിലെയാ

യിൽ തെത്രാക്കൊന്നായും, അവന്റെ

സഹൊദരനായ ഫിലിപ്പൊസ ഇ

ആറിയായിലും ത്രക്കൊനിത്തി ദെ ശ

ത്തിലും തെത്രാ ജാനായും, ലൂസന്

യ ആബിലിനിയിൽ ഒതരൂാകൊ

നായും,

വ അനാസും കയ്യാഫാസും (പ്രധാ

നാചാവ്വനാരായും ഇരിക്കുമെമ്പാൾ,

വനത്തിൽ വെച്ച സഖറിയായുടെ

പുത്രനായ യൊഹന്നാന ദൈവ

ത്തിന്റെ വചനം ഉണ്ടായി.

മ്പ. അപ്പൊൾ അവൻ യൊർദാൻ

നദിക്കു ചന ദൈശത്തിൽ ഒക്കെയും

വന, പാപമൊചനത്തിനായിട്ടഅ

നുതാപത്തിന്റെ ബഹിസ്ത പ്രസം

രം കത്താവിന്റെ മാറ്റം നാനാ

ക്കുവിൻ, അവന്റെ ഊടുവഴികളെ

ആനത്തെ ആക്കുവിൻ എന്നും,

@ താണ പ്രദെശറ എല്ലാം നിക

ത്തപ്പെടും,സകല മലയും കന്നും താ

ല്ലപ്പെടും വളഞ്ഞവ ചൊവ്വായും,

ദൂഘടമുള്ള വഴികൾ സമമായും തി

രു6 മനും ,

നൂ സകല ജഡവും ദൈവത്തി

റെൻം രക്ഷയെ കാണുമെന്നും, വന

അിൽ വിളിച്ചുപറയുന്നവന്റെ ശ

ബ്ദം എന്ന യശായാ ദീഘദശിയുടെ

വചന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരി

ക്കു ന പ്രകാരം തന്നെ.

5 ആകയാൽ അവൻ തന്നാൽ ബ

പൂിസ്തപ്പെടുവാൻ പുറപ്പെട്ട വന്നിട്ടു

ള്ള ജനക്രട്ടങ്ങളൊട പറഞ്ഞു,അണു

ലിക്കുട്ടികളെ, വരുവാനുള്ള കൊപ

ത്തിൽ നിന്ന് ഒടി ഒഴിപ്പാൻ നിങ്ങ

ൾക വക്കാണിച്ചവൻ ആർ?

വ്വ അത്കൊണ്ട് അനുതാപത്തിന

ബ്രഹാം ഞങ്ങdക പിതാവായിട്ടു ഉ

ണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളിൽ തന്നെ പറ

ഞഞ്ഞു തുടങ്ങാതെയുമിരിപ്പൻ : എന്ത,

കൊണ്ടെന്നാൽ അബ്രഹാമിന ഠൻം

കല്ലുകളിൽനിന്ന മക്കളെ ഉണaാഠക്കു

വാൻ സൈഭവത്തിനു കഴിയും എന്നു

ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു.

ൻ വിശെഷിച്ച ഇപ്പോൾ തന്നെ

കൊടാലി വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിന

വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട

നല്ല ഫലം തരാത്ത വൃക്ഷം ഒക്കെ

യും വെട്ടപ്പെട്ടു, അഗ്നിയിൽ ഇട

പ്പെടുന്നു.

ചം അപ്പൊdം ജനങ്ങൾ അവ

നൊട, അപ്രകാരമായാൽ ഞങ്ങൾ

എന്ത ചെയ്യെണ്ടു്? എന്ന ചൊദിച്ചു.

ച്ച അവൻ ഉത്തരമായിട്ട അവ

തൊട്, തണ്ട കപ്പായമുള്ള വൻ ഒന്നു

മില്ലാത്തവന കൊടൂ കെണം ; ആ

ഹാരങ്ങളുള്ളവനും അപ്രകാരം ത

നെ ചെയ്യെണും എന്ന് പറഞ്ഞു.

ംവ. പിനെ ചുങ്കക്കാരും ബഹിസ്തു

പ്പെടുവാനായിട്ട വന്ന, അവനൊ

ട, ഉപദ്വൈഷ്ടാവെ, ഞങ്ങൾ എന്ത

ചെയ്യെണ്ടു ? എന്ന പഠഞ്ഞു.

കമ്പ. അവൻ അവതൊടു നിങ്ങൾ

കു കല്പിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കാൾ അധി

കം ഒന്നും ചൊദിക്കരുത് എന്ന പേര

ഞ്ഞു.

ഛ. പിന്നെ അപ്രകാരം തന്നെ

പട്ടാളക്കാർ അവനൊട, ഞങ്ങളും

എന്തു ചെയ്യെണ്ടു്? എന്ന .ചൊദിച്ചു.

അവൻ അവരൊട, യാതൊരുത്ത

നെയും മഞ്ഞരുക്കം ചെയ്യാതെയും|ഒരു

ബ കുറിച്ച) കള്ള സാക്ഷി ബൊ

ധിപ്പിക്കാതെയും, നിങ്ങളുടെ ശമ്പ

ളം നിങ്ങൾക്ക് മതി എന്ന വിചാരി

ച്ചുകൊഠ്വിൻ എന്ന വുറഞ്ഞു.

ഫ@ T പിനെ ജനങ്ങൾ കാത്തി

രുന്ന, യൊഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവാകുന്നു

വൊ അല്ലയെ9, എന്ന എല്ലാവരും

ാശ്ശ്യഫലങ്ങളെ തരുവിൻ, അ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവനെ ക
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രിച്ച വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ

ചന്ദ്ര സെയാഹനാൻ ഉത്തരമായിട്ട

എല്ലാവ തൊടു, ഞാൻ വെള്ളം കൊ

ണ്ട നിങ്ങളെ ബഫ്റ്റ്സ്മപ്പെടുത്തുന്നു

വല്ലൊ; എന്നാൽ എന്നെക്കാൾ എററ

വും വേലവാനായ ഒരുത്തൻ വരു

ന്നു, അവന്റെ ചെരിപ്പുകളുടെ വാ

റ അഴിപ്പാൻ ഞാൻ യൊതൃനല്ല:

അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവു കാണ്ടും

അഗ്നികൊണ്ടും നിങ്ങളെ ബഹിസ്തു

പ്പെട്ടതും :

.ു അവന്റെ വിശറി അവന്റെ

കയ്യിൽ ഉണ്ട്, അവൻ അന്റെ കളം

നല്ലവണ്ണം വെടിപ്പാകി, കൊതമ്പ

തന്റെ കളപ്പുരയിൽ ക്രട്ട വെക്കും ;

പത്തിഅ അവൻ കെട്ടുപൊകാത്ത അ

ഗ്നിയിൽ ചുട്ടുകളയും താണും എന്ന

പറഞ്ഞു.

ഠവ്വ മറ്റും അനെകം കാഴ്വങ്ങളെ

യും അവൻ ഉപദൈശമായിട്ട ജന

ങ്ങ ളെ 05 പ്രസംഗിച്ചു.

കൻ ♔ എന്നാൽ തെത്രാകൊനായ

എറൊദെസ് തന്റെ സഹൊദരനാ

യ ഫിലിപ്പൊസിനെൻറ ഭാഴ്ചയായ

എറൊമിയായെ കുറിച്ചും, താൻ ചെ

യൂിട്ടുള്ള സകല ദൊഷങ്ങളെ കുറി

ളും യൊഹന്നാനാൽ ശാസിക്കപ്പെടു

ക്കൊണ്ട്,

വം എറൊദെസ ഇങ്ങിനെ അനെ

കം ഒഭാഷങ്ങൾ ചെയുതുമല്ലാതെ,

തെയാഹന്നാന്റെ കാരാഗൃഹത്തിൽ ആ

കിയടെച്ചു.

വ. | ജനങ്ങൾ എല്ലാം ബഹിസ്തു

പ്പെട്ടപ്പൊൾ, ഉണ്ടായത് എന്തെന:3

ൽ, യെശുവും ബപ്പിസ്കപ്പെട്ട പ്രാ

തിക്കുമ്പൊൾ, സും തുറക്കപ്പെട്ടു;

വ.വ. അത്രയുമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ

ലെ ഹരൂപമായി ഒരു പ്രാവു പൊ

ലെ അവന്റെ മെൽ ഇറങ്ങി, നി

എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ആകനു; നി

നിൽ ഇനിക നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന

ണ്ടായി.

വന. r അനന്തരം യെശു എക

ദെശം മുപ്പതു വയസ്സുള്ളവനായി തു

ടങ്ങി, (നിരൂപിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം)

അവൻ യൊസെഫിന്റെ പുത്രൻ

ആയിരുന്നു, യൊരസ്ഫ എലിയുടെ

[പുത്രൻ,)

വര എലി മത്താത്തിന്റെ പുത്ര

ൻ.]മത്താ- ലെവിയുടെ[പുത്രൻ,)

ലെവി മെല്ലിയുടെ പുത്രൻ.) മെ

ല്ലി യന്നായുടെ [പുത്രൻ,) യന

യൊസെഫിന്റെ [പുത്രൻ,)

വ @ യൊസെഫ മത്തതിയായുടെ

|[പുത്രൻ.) മത്തരിയാ ആമൊസി

ജെറ [പുത്രൻ,) ആമൊസ നാഹു
| മിനെൻറ (പ്രത്രൻ,) നാവ്വാ എസ്

ലിയുടെ [പുത്രൻ. എസലി നശ്ശാ

യുടെ പുത്രൻ,)

പതൃ നാമാജത്തിന്റെ പുത്രൻ,)

മാആത മ ഞ്ഞതിയായുടെ [പുത്രൻ,)

മത്തതിയാ ശൈമയിയുടെ Lപുത്രൻ,)

ശൈമയിയൊസഫിന്റെ പുത്രൻ,

യൊസെഫ യെഫ്രദായുടെ [പു

ത്രൻ,)

വ.) യെഹൂദാ യൊഫനായുടെ

[പുത്രൻ, യൊഹന്നാ റെസായുടെ

[പുത്രൻ,) റെസാ സൊറൊബാ
ബെലിനെൻറ [പുത്രൻ.) സൊറൊ

ബാബെൽ ശലരിയെലിന്റെ പു

ത്രൻ,) ശലതിയെൽ നെറിയുടെ

[പുത്രൻ.) -

വവ്വ സൈനറി മെല്ലിയുടെ [പുത്രൻ,

മെല്ലി അട്ടിയുടെ (പുത്രൻ,] അ

കൊസാമിന്റെ പുത്രൻ,) കൊ

സാം എതൊദാമിന്റെ [പുത്രൻ.)

എതെമാലാം എറിന്റെ റ [പുത്രൻ.j

വൻ എർ യൊസയുടെ[പുത്രൻ.)

യൊസ എലിയെസറിന്റെ "പു

ത്രൻ,) എലിയെ സർ യൊറ്റിമിനെൻറ

[പുത്രൻ. യൊറിം മത്താത്തിന്റെ

|[പുത്രൻ. മത്താത്ത ലെവിയുടെ ്
സപ്രശ്നത്തിൽനിന്ന ഒരു ശബ്ദവും ഉ. (പുത്രൻ,)
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.

.ം ലെവിശിമെഒന്റെ[പുത്രൻ,)

ിമെഒൻ യെഫ്രദായുടെ [പു

ത്രൻ,) യെഫ്രാ യൊസെഫിന്റെ

[പുത്രൻ,) യൊസെഫ യൊനാ
ന്റെ [പുത്രൻ.) യൊനാൻ എലി

യിമിന്റെ [പുത്രൻ)

മ്പുച എലിയ്ക്കിം മെലെയായുടെ

[പുത്രൻ, | മെലെയാ മയി നാമെൻറ

[പുത്രൻ,) മയി നാൻ മത്തതായു ടെ

[പുത്രൻ,) മ അ താ നാതാന്റെ [പു

ത്രൻ, ന്താൻ ദാവീദിന്റെ [പു

ത്രൻ,) ദാവിദ യെശ്ശായിയുടെ പു

ത്രൻ,

മ്പവ~യെശ്ശായി ഒബെദിന്റെ [പു

ത്രൻ,) ഒബെദ ബ്രൊവൈാസിന്റെ

[പുത്രൻ,) ബൊവൊസ സൽമൊ
നെൻറ [പുത്രൻ,}സൽമൊൻ ഒന്ഫ്

്ശാന്റെ പുത്രൻ.)
മ്പമ്പ് ചെന്ഫ്രൈശാൻ അമിനാദാ

ബിന്റെ പുത്രൻ,ി അിനാദാബ

ആറാമിന്റെ [പുത്രൻ,) ആറാം എ

സ്രോമിന്റെ [പുത്രൻ,) എാം

ഫെറെസിന്റെ [പുത്രൻ, ഫെറെ

സ യെഫ്രദായുടെ [പുത്രൻ,)

ബര ജെഫ്രാ യാക്കൊബിന്റെ

[പുത്രൻ,}യാക്കൊബ ഇാക്സിന്റെ

[പുത്രൻ, ഇസ്സാക്ക അബ്രഹാമി
6ൻഠ [പുത്രൻ,) അബ്രഹാം താറാ

യുടെ [പുത്രൻ,] താറാ ന്റെഖാറി

ന്റെ പുത്രൻ,)

മ്പ@ നാർ സാറൊഖിന്റെ [പു

ത്രൻ,) സാബാബ റാഗുവിൻറ[പു

ത്രൻ, വാഗു ഫാലെകിന്റെ (പു

ത്രൻ,ീ ഫാലൈക എബറിന്റെ പു

ത്രൻ,]എബ&ശാലായുടെ[പുത്രൻ,)

മ്പ നൂ സg്ലാ കൈനാമൻ റ [പ്പ

ത്രൻ,) കെനാൻ അ&ഫക്സാദിന്റെ

[പുത്രൻ,ി അ&ഫക്സാദ ശമിന്റെ

[പുത്രൻ,) ശം നാഫ്റ്റിന്റെ(പു

ത്രൻ," നൊഹ ലമെഖിന്റെ [പ

ത്രൻ,)

ത്രൻ) മതുശാലാ എന്നൊക്കിന്റെഠ

[പുത്രൻ,] എന്നൊക്ക യാഹൈദിന്റെ

[പുത്രൻ.] യാഹൈദ മലചെലഒയലി
തെഠൻഠ [പുത്രൻ.) മല ലെ യെൽ കാ

യിനാന്റെ പുത്രൻ,ി

മ്പവൃ കായിനാൻ എനൊശിന്റെ

[പുത്രൻം] എന്നൊശ ശൈതിനെൻറ

]പുത്രൻ,) ശെ ത ആദമിനെൻറ [പ്പ

ത്രാt.) ആദം ദൈവത്തിന്റെ റ Lഷ

ത്രൻ,ആയിരുന്നു.

ര് അഡ്രായം.
(

ബ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരീക്ഷയും ജയ

വും.--മരം അവൻ പ്രസംഗം

ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്.-ചന്ദ്ര

നസറെതിലുള്ള ജനങ്ങൾ അവ

ങ്കിൽ ആശ്ചു ഒപ്പടുന്നത്.--അവ

ൻ പലവിധ വൃാധികളെയും

പൊറുപ്പിക്കുന്നത്.

പിനെ യെശു പരിശുദ്ധാത്മാവു

കൊണ്ട നിറഞ്ഞവനായി യൊർദാ

നിൽനിന്ന് തിരിച്ചുവന്നു, അവൻ

ആത്മാവിനാൽ വനപ്രദെശത്തി

ലെക്കു കൊണ്ടുപൊകപ്പെട്ടു,

വ. അവിടെ നാല്പത ദിവസം പി

ശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ആ

ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ ഒന്നും ഭക്ഷി

ച്ചതുമില്ല ; ആയവ കഴിഞ്ഞതിന്റെ

ശെഷം അഞ്ചന പിന്നത്തെതിൽ വി

ശ ബി. - -

മ്പ. അപ്പൊൾ പിശാച് അവനൊ

ട, നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാക

ന്നു എങ്കിൽ, •രം കല്ല അപ്പമായി തി

തൊമെന്ന കല്പിക്ക എന്ന പറഞ്ഞു.

രം എന്നാറെ യെശു അവനൊട

ഉത്തരമായിട്ട, മനുഷ്യൻ അപ്പം

കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ

സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിച്ചി

ിക്കും എന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നു വ്)

ന്ന പറഞ്ഞു.

@ പിനെ പിശാച അവമന ഒരു

ന9 ലുമഖ മതുശാലായുടെ [പു ഉയന പവതത്തിനെന്മൽ കൊണ്ടു



ഫമ്പO ല്യക്കൊസ ര് ുര.

പൊയി, ഒരു ക്ഷണ നെൽത്തിൽ

ലൊകത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെയും

അവന കാണിച്ചു.

്) അപ്പൊൾ പിശാച് അവനൊ

ടൂ, •രം അധികാരം ഒക്കെയും, ഇവ

യുടെ മഹതചവും ഇനിക്ക ഏല്പിക്ക

പ്പെട്ടിരിക്കൊണ്ട്, ഞാൻ ഇത് നി

നക തരാം : ഇനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വന

എവന എങ്കിലും ഞാൻ ഇത്. കൊടു

ാ ബ്,

അത്കൊണ്ട നി എന്നെ വന്ദി

ച്ചാൽ, സകലവും നിന്റെ ആകം

എന്നു പറഞ്ഞു.

വ്വ എന്നാറെ യെശു ഉത്തരമായിട്ട

അവനൊട, സാത്താനെ, നീ എ

ാൻറ പിറകിൽ പൊ: എന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ നീ നിന്റെ ദൈവമാ

യ കരീാവിനെ വന്ദിക്കെണ മെ

നും, അവനെ മാത്രമെ സെവിക്കാ

വു എന്നും എഴുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന

പറഞ്ഞു.

ൻ പിനെ അവൻ അവനെ ചെയ

റുശലമിലെക്കു കൊണ്ടുപൊയി, അ

വനെ ദൈവാലയത്തിന്റെ മുകൾ

പ്രാസാദത്തിനെൽ നിറുത്തി, അവ

്നാട്, നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര

നാകുന്നു എങ്കിൽ, ഇവിടെനിന്ന താ

ഴത്തൊട്ടു ചാട്ടുക.

ഥം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്നെ

കാതൃകൊഠംവാനായിട്ടു, അവൻ ത

ജൻറ ദൂതന്മാക്സ് നിന്നെ കുറിച്ച കല്പ

ന കൊണ്ണ ക്കുമെന്നും :

ച്ച നീ നിന്റെ പാമം എപ്പൊ

ചെഴങ്കിലും ഒരു കല്പിൽ തട്ടിക്കാതെ ഇ

ി കെണ്ടുന്നതിന്, അവർ തങ്ങളുടെ

്കെ കളിൽ നിന്നെ താങ്ങുമെന്നും

എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

.ംവ പിനെ യെശു ഉത്തരമായി

ട്ട അവനൊട, നീ നിന്റെ വൈദ

വമായ കാവിനെ പരീക്ഷിക്കരു

ത എന്ന ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു എന്ന

.മമ്പ പിനെ പിശാച പരീക്ഷ എ

ല്ലാം കഴിച്ചതിന്റെ ശൈഷം, കഠ

ഞൊരു കാലത്തിനു അവനെ വിട്ട

പൊയി.

ഛഃ | പിന്നെ യെശു ആത്മാവി

ന്റെ ശക്തിയൊടെ ഗലിലയായി

മലക്കു തിരിച്ചു ചെന്നു : ആ ചുറ്റുമു

ള്ള ലികിൽ ഒക്കെയും അവ6 ന കറി

ച്ച ഒരു കിതി പരൺ.

ച@ {് അത്രയുമല്ല അവൻ അവ

രുടെ ദൈവസഭകളിൽ പഠിപ്പിച്,

എല്ലാവരാലും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനായി.
ഫൗ T പിനെ അവൻ താൻ വള്ള

ന നസറെതിലെക്കു വന്നു : തന്റെ

മയ്യാദ പ്രകാരം ശാബരു ദിവസത്തി

ൽ ദൈവസഭയിലെക്കു ചെന്ന്, വാ

യിപ്പാനായിട്ട എഴുനീറ്റ നിന്നു.

ക് അപ്പൊൾ എശായാ ഭിഘദി

യുടെ പുസ്തകം അവന കൊടുക്കപ്പെ

ട്ടു. അവൻ ആ പുസ്തകം വിടുത്തി

യപ്പൊൾ,

ംവൃ കത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എ

നെൻറ് മെൽ ഉണ്ട്, ആ വെഹതുവായി

ട്ട ഞാൻ ലിദ്ര് എവൻഗെലിയൊ

ൻ അറിയിപ്പാനായിട്ട്, അവൻ എ

നെ അഭിഷെകം ചെയ്തു. തുടഞ്ഞ

ഹൃദയമുള്ളവരെ സൌഡ്ഡമാക്കുവാ

നും,

മൻ അടിമപ്പെട്ടവക വിടുതലും, ക

രുടക്സ് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാനും,

നുറുങ്ങപ്പെട്ടവരെ മൈസപരമായി വി

ട്ടയപ്പാനും, കത്താവിന്റെ പ്രിയമു

ള്ള വത്സരം പ്രസംഗിപ്പാനും എ

നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എണ എഴു

രിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു.

വ.ം പിന്നെ അവൻ പുസ്തകം ബട

കി, ദൈവശുശ്രൂഷക്കാരനു തിരി

കെ കൊടുത്ത, ഇരുന്നു. സഭയിലുള്ള

എല്ലാവരുടെയും കണ്ണകളും അവ

ഒൻറ ചെമൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു.

വ. അപ്പോൾ അവൻ അവരൊ

പറഞ്ഞു. ട, ഇന്നുതന്നെ •രം വൈദവാകൃം
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നിങ്ങളുടെ ചെവികളിൽനിവൃത്തി

യായിരിക്കുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

വ്വ എല്ലാവരും അവന സാക്ഷി

കൊടുത്ത, അവന്റെ വായിൽനി

ന ഠുറ ഒപ്പട്ട കൃപയുള്ള വചനങ്ങ

ജെ കുറിച്ച ആ ുഴുപ്പെട്ടു. ഇവൻ

യൊസെഫിന്റെ പുത്രനല്ലെയൊ?

എന്നും പറഞ്ഞു.

വമ്പ പിനെ അവൻ അവതൊട

പറഞ്ഞു, വൈദ്ദ്യ, നിനെ തന്നെ

സൌബ്ബമാക്കികൊക്ക എന്നുള്ള പഴ

ഖൊല്ലം, ഞങ്ങൾകൊ

കാരം കപ്പൻ വൊമിൽ എത കാഴ്ച

ങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെട്ടുവൊ അവ നി

ന്റെ മീകിൽ ഇവിടെയും ചെയ്തു,

എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ എന്നൊട പഠ

യും നിശ്ചയം.

വര. പിനെയും അവൻ പറഞ്ഞു,

ഒരു ദിഷ്ടദഗ്ദി തന്റെ സ്വദൈശത്തി

ൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന

ഞാൻ സതൃമായിട്ട നിങ്ങളൊടു പ

റയുന്നു.

വ @ പിന്നെ എലിയായൂടെ നാളുക

ളിൽ ജുന സംവത്സരവും ആറ മാ

സവും ആകാശം അടെകപ്പെട്ടു, ന3

ട്ടിൽ ഒതുക്കയും മഹാ ക്ഷാമമുണ്ടായ

പ്പൊൾ, ഇസ്രാഏലിൽ അനേകം വി

ധവകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

വസ്തു എന്നാലും സിഖദാനിലുള്ള സ്ഥ

റെ പൂ എന്ന നഗരത്തിലെക്ക് ഒരു

വിധവയുടെ അടുക്കപെലക്ക അല്ലാ

തെ, അവർിൽ മാറാരുത്തിയൂടെ

അടു ലക്കും എലിയ അയകപ്പെട്ടില്ല.

വ5 അത്രയുമല്ല എലിശ9യിഎന്ന ദി

ഘദഗ്ദിയുടെ കാലത്തിൽ ഇസ്രാ-ുലി

ൽ അനെകം ക്രൊഗികഠം ഉണ്ടാ

യിരുന്നു . എന്നാലും സുറിയാക്കാരനാ

യ നഹമാൻ അല്ലാതെ, അവിൽ,

മറെറാരുത്തനും ശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടില്ല

ക*ുങ്ങളെ കെട്ടിപ്പാഠ്, കാപം

കൊണ്ട് നിറയപ്പെട്ടു.

വൻ അവർ എഴുനീറ്റ, അവനെ

നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി, തങ്ങ

ഭൂ, 5 നഗൻം പണിചെയ്യപ്പെട്ട ഇ

ടമായുള്ള മലയുടെ അരികിൽനിന്ന

അവനെ തലകീഴായി താഴത്തെക്ക

തള്ളിക്കളയെങ്ങുന്നതിന്, അവനെ

അവിടെകു കൊണ്ടുപൊയി.

മ്പ.ം എങ്കിലും അവൻ അവരുടെ

ന 5 വിൽ കൂടി കടന്നു ചൊയി;

മ്പു പിനെ അവൻ ഗലിലെയാ

യിലുള്ള കപ്പ് ഹൈാമെന്ന നഗര

| ത്തിലെക്കു വന്ന, ശാബത ദിവസങ്ങ

ളിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ചുംകൊണ്ടി
; ബി.

മ്പവ. അവ ന്റെ വചനം ശക്തി

ചെയ9ട ക്രടിയതായിരുന്നതുകൊണ്ട്,

അവർ അവന്റെ പഠിത്വത്തിൽ അ

തൂതപ്പെട്ടു. -

വന. അന്ന ആ സഭയിൽ ജെ

ച്ഛ പിശാചിന്റെ ആത്മാവുദുള്ള ഒരു

മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ

ഒരു മഹാ ശബ്ദത്തൊടെ,

മ്പര വിടുക, നസറായക്കാരനായ

യെശുവെ, ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും

എന്ത്? നീ ഞങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാൻ

വന്നുവൊ? നീ ആർ ആകുന്നു എ

ന ഞാൻ നിന്നെ അറിയുന്നു ; നി

ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാന ഉ

റ കെ വിളച്ചു പറഞ്ഞു.

ാl@ എന്നാറെ യെശു അവനെ ശാ

സിച്ചു, ന് മിണ്ടാതെ ഇരിക്ക, അവ

നിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുക എന്ന പഠ

ഞഞ്ഞു. അപ്പൊഠ പിശാച് അവനെ

നടുവിൽ ഉത്തിയിട്ടു, അവന്റെ ഒന്നു

ഉപദ്രവിക്കാതെ,അവനിൽനിന്ന വ്}

റപ്പെട്ടു പൊകയും ചെയ്തു.

ബ് എല്ലാവരും ആശ്ചുറപ്പടു,

എന്ന ഞാൻ സത്യത്തിൻ പ്രകാരം അം വചനം എന്താകുന്നു! ഇവർ

നിങ്ങളൊന്നു പറയുന്നു. അധികാരത്തൊട്ടം ശക്തിയാടും

വവ്വ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും .രം ക്രടെ ഒു ആത്മാകാം കല്പിക്കു
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്നു, അവർ വുറ്റപ്പെട്ട വെ_ാകുന്നുവ

ല്ലൊ എന്ന തമ്മിൽ തിരി സംസാ

ിഷു.
ബ5) പിനെ അവനെ കഠിച്ച ബ

കിതി ആ ചുറ്റുമുള്ള നാട്ടിൽ എ

ല്ല5വിടങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധമായി.

ബവ്വ പിനെ അവൻ സഭയിൽ

നിന്ന എഴുനീറ്റ, ശിഖമാന്റെ വി

ട്ടിലെക്കു പ്രവെശിച്ചു. അന്ന ശിമൊ

് ൻറ ഭാഴ്ചയുടെ അമ്മ മഹാ ജചേർ

മായി കിടന ; എന്നാന്റെ അവർഅ

വൾക്കു വെണ്ടി അവമെനാട അപെ

ക്ഷിച്ചു.

മ്പൻ അപ്പൊൾ അവൻ അവൾക്ക

മെലായി കനിഞ്ഞ നിന്നു, ജ്വരം

വിലക്കി; അത് അവളെ വിട്ടുമാറി.

ഉടനെ അവ് എഴുനീാറ അവക

ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു.

ഭ.ം T പിനെ സ്തുൻ അസ്തമിക്കു

ബൊൾ, പലവിധ വൃാധികളൊട

ക്രടിയ തൊഗിക് എവ് ഉണ്ടായി

രുന്നു വൊ, അവർ എല്ലാവരും അ

വത്തെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടു

വന്നു: അവൻ അവർിൽ ഒഡൊരുത്ത

മെൻറ മൈൽ തന്റെ കൈകൾ വെ

ച്ച്, അവരെ സൌഖ്യമാക്കി.

ര, പിശാചുകളും, നി ദൈവത്തി

ന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്ത്വാകന്നു എ

ന്ന നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞും കൊണ്ട്,

പലിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടു. അവൻ

അവരെ വിലക്കി, താൻ ക്രിസ്തുവാക

ന്നു എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞതാണ്ട്,

അവത്തെ സംസാരിപ്പാൻ സമ്മതിച്ച

തുമില്ല. -

അവ പിനെ ഖനനം പുലന്റുപ്പാൾ,

അവൻ പുറപ്പെട്ട, ഒരു അടവി സ്ഥ

ലത്തെക്കു പൊയി; ജനങ്ങളും അവ

്ന അനെപഷിച്ച്, അവന്റെ അ

ടുക്കൽ വന്, തങ്ങ ളെ വിട്ടു പൊ

കാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട അവന്റെ താ

മസിപ്പിച്ചു.

ഞാൻ മറ്റുള്ള നഗരങ്ങൾക്കും വൈദ്ര

വത്തിന്റെ രാജ്യം പ്രസംഗിക്കെണ്ടു

നതാകുന്നു, ഇതിനായിട്ടല്ലൊ ഞാൻ

അയക്കടപ്പട്ടുവനാകന്നു എന്ന വാ

ഞു. -

ര-ര. പിനെ അവൻ ഗലിലെയ9

യിലുള്ള സഭകളിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊ

ണ്ടിരുന്നു.

ദ്ര) അുായം.

ക ക്രിസ്തു പത്രൊസിന്റെ പടവിൽ

നിന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന

ത്.-രം അത്ഭുതമായൊരു മിൻപി

ടിത്തം.-ഥവ കഷ തൊഗി ശുദ്ധ

നാക്ക പ്പെട്ടു. നത്.-ഫ5 വ്. ക്ഷ വാ

തം പൊടുത്തത്.--♔ മത്തായി

വിളിപ്പെട്ടത്.

പിന്നെ ഉണ്ടായൽ എന്തെന്നാൽ,

ജ നക്രട്ടം ദൈവത്തിന്റെ റ വചനം

കൊപ്പാനായിട്ട്, അവനെ തിക്കു

ബൊൾ, അവൻ ഗെനെസാറെത്ത

എന്ന ഇടക്കടലിന്റെ അികെ നി

ന,

വ ഇടക്കടലിന്റെ റ അരി കെ രണ്ട്

പടവ നില്ലപ്പന്നത കണ്ടു. എന്നാൽ

അവയിൽനിന്ന മീൻ പിടിക്കുന്ന

വർ ഇറങ്ങി, തങ്ങളുടെ വില ക്ളെ

കഴ്ചക്കയായിരുന്നു.

മ്പ. അവൻ ആ പടവുകളിൽ ഒ

നായ ശിഖമായെൻറ പടവിൽ കിര

റി; അത കരയിൽനിന്ന് അല്പം നി

ക്കുവാൻ അവ ഖനംട അപക്ഷിച്ചു.

പിനെ അവൻ ഇരുന്ന്, പടവിൽ

നിന്ന ഋന ുള്ള പഠിപ്പിച്ചു.

ര. എന്നാൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ

തിന്റെ ശെഷം, അവൻ ശ.മൊ

നൊട, നീ ആഴത്തിലേക്കു വലിച്ച
ം

് കാണ്ടുപൊയി, മീൻ പിടിത്തത്തി

ന നിങ്ങളുടെ വലകളെ താഴെ ഇ

റ ക്വീൻ എ പറഞ്ഞു.

@ ഏ്നാറെ ശ ചെമാൻ ഉത്തരമാ

ാ. എന്നാറെ അവൻ അവതൊട്, യിട്ട അവനൊട,ഗുഡൊ, തേങ്ങാ
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ത്രി മുഴുവനും അദ്ധാനപ്പെട്ടാറെയും

ഒ്നാം പിടിച്ചില്ല. എന്നാലും നി

ചെൻാ വാക്കിന ഞാൻ വല താഴെ ഇ

റ്റക്കാം എന്ന വചവ5ഞ്ഞു.

നു അവർ ഇത് ചെയ്യപ്പൊൾ, വ

ഉതെ മിനുക്രട്ടം അകപ്പെടുത്തി. അ

വരുടെ വലയും കീറി.

9 അപ്പൊൾ അവർ മറെറ പട

വിലുള്ള ഒഹരിക്കാർ വന്ന, തങ്ങൾ

ക് സഹായം ചെയ്താനായ അവ ക

ആംഗികം കാട്ടി, അവർ വന്ന, അ

ണ്ട പടവുകളെയും മുങ്ങുമാറാകത്ത

ക്കവണ്ണം നിയൊച്ഛ്.

വ്വ ശിഖമാൻ പമെത്രാസ അത് കണ്ടാ

റെ, യെശുവിന്റെ റ മുഴങ്കാലുകള.ര്

വീണു,കതാവെ, ഞാൻ പാപിയാ

യു .ള മനുഷ്യനാക്കൊണ്ട് എന്നെ

വിട്ട പൊകെണം എന്ന പറഞ്ഞു.

ൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ പി

ടിച്ച മിൻപിടുത്തത്തിൽ അവനും അ

വനൊട്ര ക്രടിയുള്ളവർ എല്ലാവരും

ആശ്ചഴ്ചപ്പെട്ടു. -

ചം ശിമൊന്റെ ഒഹർിക്കാരായി

സബദിയുടെ പുത്രന്മാരായ യാക്കൊ

ബും നൈയാഹന്നാനും അപ്രകാരം ത

നെ. അപ്പൊൾ യെശു ശിഖമാനൊ

ട, ഭയപ്പെടരുത്. ഇത മുതൽ നീ മ

നു ഋതെ പിടിക്കുന്നവനാകുമെന്ന

പറഞ്ഞു.

ച്ച പിനെ 'അവർ തങ്ങളുടെ പ

ടവുകളെ ക്യ ലെ അടുപ്പിച്ചാ

റെ, സകലവും വിട്ട, അവന്റെ പി

നാലെ പൊയി.

ഫ്വ T പിനെ ണായത എന്തെന്നാ

ൽ, അവൻ ഒരു നഗരത്തിൽ ഇരി

ക്കുമെമ്പാൾ, കണ്ടാലും കുറ് തൊഗം

കെ.ണ്ട നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മനു

ഷ്യൻ യെശുവിനെ കണ്ടാറെ, കവി

ഞവിണ, കതാവെ, നനക്കു മന

സ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ

നിനക്കു കഴിയും എന്ന അവനൊട

കമ്പ അപ്പൊ അവൻ കൈ നി

ടി, അവനെ ചൊട്ടു. ഇനി ക്ക മന

സ്സുണ്ട്, ന് ശുദ്ധനാഴ്ച,ിക എന്ന പ്

റഞ്ഞു. ഉടനെ കഷ്ടതൊഗം അവ

6 ന് വിട്ടു മാറി.

ഛ. പിന്നെ അവൻ അവഖനാട്,

ന് ഇത് ആ തൊട്ടു പറയരുത്. എ

ങ്കിലും പെ.യി, നിനെ തന്നെ ആ

ചാഴ്ചന കാണിച്ച്, അവക് സാക്ഷ്

ക്കായിട്ട, മൌശ കല്പിച്ച'പ'കാരം നി

ന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വെണ്ടി

വഴിപാട കഴിക്ക.

ഫ@ എന്നാലും അവനെ കുറിച്ച ഒ

രു ക1ി അധ കമധ്കമായി പ്

അന്നു : അപ്പൊൾ വളരെ പുരുഷാർ

ങ്ങൾ കെ? പ്പാനായിട്ടും, തങ്ങളുടെ

ചെർാഗ ുള്ള ത8 നു ന ആവൻ ൽ

സൌണ്ണ്യമാക്കപ്പെടുവാനായിട്ടും വ

നു ക്രി.

ചനൂ എന്നാൽ അവൻ വനപ്രദെ

ശ ?ളിലെക്ക മാറി, പ്രാതിച്ചുകൊ

ണ്ടിരുന്നു.

ച5 | പിന്നെ ഒരു ദിവസം അവ

ൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ ഉ

ണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ, ഗലിലെയാ

യിലും, യെഹൂദിയായിലുമുള്ള സ്ക

ല ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നും, യെറുശലെ

മിൽനിന്നും വന്ന പറ്റിഗെന്മാരും

വ്വായപ്രമാണ ശാസ്ത്രിമാരും ഇരു

നിരുന്നു; അവരെ സൌഖ്യപ്പെട്ടു

ആവാൻ കത്താവിന്റെ ശക്തിയു

ണ്ടായിരുന്നു.

. വ്വ അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, ചില

മനുഷ്യർ പക്ഷവാതക്കാരനായ ഒരു

ൽ നെ കിടക്കയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട

വന്ന, അവനെ അകത്ത കൊണ്ടു

വെ_ാകുവാനും അവ ന്റെ മുമ്പാകെ

വെപ്പാൻം വഴി തെടി.

ഫൻ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഹെതുവാ

യ അവ6ന എത വഴിയായി :ബ

കത്തെക്കു കൊണ്ടുപൊകാം എനl. ത

N്

അചെീക്ഷിച്ചു. ങ്ങൾ കാണായ്തുകൊണ്ട്, അവർ വീ



്ഥവര' ല്യക്കൊസ ട്ര അ.

ട്ടി ബെൽ കരി, ഒടു മെച്ചിൽ വഴി

യായി അവനെ കിടക്കയൊട ക്രടെ

നടുവിലെക്ക് യെശുവിനെൻറ മുമ്പാ

കെ ഇറക്കി.

വ.ം എന്ന9റെ അവൻ അവരുടെ

വിശ്വാസം കണ്ടു, അവ നാട്, മ

നുഷ്യനെ, നിന്റെ പാപങ്ങൾ നി

നക്ക മൊചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന

പറഞ്ഞു.

വ. അപ്പൊൾ ഉപാദ്ധായന്മാരും

പറിഗൊരും, ദൈവദൂഷണങ്ങൾ

പറയുന്ന ഇവൻ ആർ? ദൈവം ഒ

രുവ നല്ല9തെ പാപങ്ങളെ മൊചി

പ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ആർ? എന്ന്

വിചാരിച്ചു തുടങ്ങി.

വ.വ. എന്നാറെ യെശു അവരുടെ

വിചാരങ്ങളെ അറിഞ്ഞു, അവതൊ

ട ഉത്തരമായിട്ട, നിങ്ങൾ നിങ്ങളു

ടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിചാരിക്കുന്നത

എന്ത്?

വമ്പ എത എളുപ്പം, നിനക നി

മെൻറ പാപങ്ങൾ മൊചിക്കപ്പെട്ടിരി

ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതൊ, എഴുനി

റ്റ നടക്ക എന്ന പറയുന്നതൊ?

വര. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങ

ളെ മൊചിപ്പാൻ മനുഷ്യന്റെ പു

ത്രന അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന നി

ങ്ങൾ അറിയെണ്ടുന്നതിനായിട്ട,

(അവൻ വ_ ബാഅബ0ട വ_1

റഞ്ഞു, ) നി എഴുനില്പ്, നിന്റെ കി

ടക്ക എടുത്തു കൊണ്ട്, നിന്റെ വിട്ടി

ലെക്കു പൊക, എന്ന ഞാൻ നി

നൊട പറയുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

വ @ ഉടനെ അവൻ അവരുടെ മു

മ്പാകെ എഴുനിറം, താൻ കടന്ന്

രുന്നത് എടുത്ത്, ദൈവത്തെ സ്തുതി

ച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ വിട്ടിലെക്കു പൊ
യി.

വ്) അല്ലൊ. എല്ലാവകം വിസ്ത

യമുണ്ടായി, അവർ ദൈവത്തെ ന.

ത് =്. അത്രയുമല്ല അവർ ഭയം കെ.

ുങ്ങളെ ഇന്ന കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ9 | പിനെ അം കാഴ്വങ്ങളുടെ

ശെഷം അവൻ പുറപ്പെട്ട പൊയി,

ലെവി എന്ന വെചത്.ളെളാരു ചുങ്കക്കാര

ൻ ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നതിനെ ക

ണ്ടു: അവനൊട എന്റെ പിന്നാ

ലെ വരിക എന്ന പറഞ്ഞു.

വവ്വ അവൻ സകലവും ഉ,പെക്ഷി

-പ്പ്, എഴുനീറ്റ്, അവിൻറ പിനാ

ലെ പൊകയും ചെയ്തു.

വൻ പിനെ ലെവി തന്റെ വീ

ട്ടിരി. അവന ഒരു വലിയ വിരുന്ന

കഴിച്ചു: അവിടെ ചുങ്കക്കാർായിട്ടും മ

റ്റുള്ളവരായിട്ടും ബഹു പുരുഷാരാ

വും അവരൊട ക്ര ടെ ഇരുനിരുന്നു.

ബം എന9റെ അവരുടെ ഉപാ

ദ്ധ്യായന്മാരും പറിയെശന്മാരും അവ

ന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നെതെ പിറു

പിറുതു, നിങ്ങൾ ചുങ്കക്കാതൊട്ടും

പാപികളൊടു ക്രടെ ഭക്ഷിച്ചു കടി

ക്കുന്നത് എന്തിന്? എന പറഞ്ഞു.

വ. അപ്പൊൾ യെശു ഉത്തരമാ

യിട്ട അവതൊട, സപസ്ഥമുള്ളവക

വൈദ്രന്റെ കൊണ്ട ആവശ്യമില്ല;

തൊഗികളായുള്ള വ്കെ ഉള്ളൂ.

്.വ. ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല,

പാപികളെ അതെത്ര അനുതാപത്തി

ലേക വിളിപ്പാൻ വനിരിക്കുന്നു എ

ന്നു പറഞ്ഞു.

മ്പമ്പ പിനെ അവർ അവ

നൊട, യൊഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാ

രും, അപ്രകാരം തന്നെ പഠിശൈന്മാ

രുടെ ശിഷ്യന്മാരും പലപ്പൊഴും ഉ

പൊഷിച്ചു. പ്രാത്ഥനകളെ ചെയ്തു

വരുന്നു. എന്നാൽ നിനക്കുള്ളവർ ഭ

ക്ഷിച്ചു കുടിക്കുന്നു, അതെന്തുകൊണ്ട്?

എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പര. എന്നാറെ അവൻ അവനൊ

ട, മണവാളൻ തങ്ങളൊട ക്രടെ

യു?ള ദൈപ്പാൾ, കല്ല്യാണ ഗൃഹത്തിലെ

ഒപെതങ്ങജെ. ജു പൊഷിപ്പിപ്പാൻ

ണ്ട നിറഞ്ഞ, ഞങ്ങൾ അപൂവ ക നിങ്ങൾക്കു കഴിയുമൊ?



ല്യാസ നൂ അ. ,ലമ്പG)

ബ@ മണവാളൻ അവരിൽനിന്ന

നിക്കപ്പെടും നാളുകൾ വരും, അ

പ്പൊഠ് അവ& ആ നാളുകളിൽ ഉ

പൊലിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു.

ബനൂ T പിനെ അവൻ അവരൊ

ട ഒരു ഉപമയും പറഞ്ഞു ഒരുത്ത

നും പുതിയ വസ്രഖണ്ഡം പഴയവ

സ്ത്രത്തിന്റെൽ ചെക്കുമാറില്ല; അപ്ര

കാരമായാൽ, പുതിയത ചിന്തിലുണ്ടാ

ക്കുന്നു, അത്രയുമല്ല പുതിയ വസ്രഖ

6ണ്ഡം പഴയതിനൊട ചെരുന്നില്ല.

മ്പു പിനെയും ഒരുത്തനും പുതി

യ വിഞ്ഞ പഴയ തൊല്ലകടങ്ങളിൽ

പകന്റ് വെക്കുമാറില്ല; അപ്രകാരമാ

യാൽ, പുതിയ വിഞ്ഞ തൊല്ലകടങ്ങ

ജെ. പൊളിച്ചു, ഒഴുകിചൊകം, തൊ

ല്ലക്കുടങ്ങളും കെട്ടുപൊകം.

മ്പു പുതിയ വിഞ്ഞ പുതിയ'തൊ

ല്ല.കൂടങ്ങളിൽ അപ്രെത്ര പകന്റ് വെക്ക

പ്പെടെണ്ടുന്നത്, അപ്പൊൾ രണ്ടും ബ

ക്ഷപെടുന്നു.

മ്പൻ അത്രയുമല്ല ഒരുത്തനും പഴ

യ വിഞ്ഞ കടിച്ചിട്ട ഉടനെ പുതിയ

ത ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; എന്തുകൊണ്ട്

ന്നാൽ പഴയത എറ നല്ലതാകന്നു എ

ന്ന അവൻ പറയുന്നു.

് അദ്ധ്യായം.

ച ശാബത ദിവസത്തിൽ ശിഷ്ട

ാർ കതിരുകളെ പഠിച്ച സംഗ

തി.--വ. ക്രിസ്തു പന്ത്രണ്ടാളുക

ളെ തെരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതും.--♔

പ്പാധികളെ, സൌഖ്യമാക്കുന്നതും.

വം പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നതും.

പിനെ ഒന്നാമത്തെ കഴിഞ്ഞ

ർണാം ശാബത ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടാ

യത എന്തെന്നാൽ, അവൻ വിള്ളഭൂ

മികളിൽ ക്രടി പൊയി; അപ്പൊൾ

അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കതിരുകളെ

പറിച്ച, തങ്ങളുടെ കൈകൾ കൊ

വ എന്നാ@്റ പറിഗൊരിൽ ചി

ലർ അവതൊട, ശാബത ദിവസങ്ങ

ളിൽ ചെയ്യാൻ നൂായമില്ലാത്തത നി

ങ്ങൾ എന്തിന ചെയ്യുന്നു? എന്ന പ

റഞ്ഞു.

മ്പ് ചെയശു ഉത്തരമായിട്ടു അവ

തൊട പറഞ്ഞു, ദാവീദിനും അവ

നൊട ക്രടെയുള്ള വകും വിശന്ന

പ്പൊൾ, അവൻ എന്ത ചെയ്യു:

രം എങ്ങിനെ അവൻ ദൈവത്തി

ന്റെ ആലയത്തിലെക്കു കടന്ന, ആ

ചായ്യന്മാക മാത്രമല്ലാതെ മറ്റൊ

രുത്ത്കം] ഭക്ഷിപ്പാൻ സ്കോയമില്ലാ

ത്ത കാഴ്ച അപ്പം എടുത്ത ഭക്ഷിച്ചു.

തന്നൊട ക്രടെയുള്ള വകം കൊടു

തു എന്നുള്ള ത നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടി

ല്ലയൊ ? എന പറഞ്ഞു.

@ പിനെ അവൻ അവരൊട്, മ

നുഷ്യന്റെ പുത്രൻ ശാബത ദിവ

സത്തിന്റെ റയൂം കരാവ ആകനു

എന്ന വ്ഠഞ്ഞു.

നു മറെറാരു ശാബത ദിവസ

ത്തിലും ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ, അ

വൻ പള്ളിയിലെക്കു ചെന്ന പഠിപ്പി

: അവിടെ തന്റെ വലതു കെ

ശൈാഷിച്ചിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഉ

ണ്ടായിരുന്നു. -

) അപ്പൊൾ ഉപാദ്ധ്യായാരും

പറിഗൊരും അവന്റെ ന തെ

കഠറം കഠ.ണ്ടതുവാനായിട്ട്, അ

വൻ ശാബത ദിവസത്തിൽ സൌ

വൃമാക്കു മൊ, എന്ന അവനെ നാ

കിയിരുന്നു.

വ്വ എന്ന9റെ അവരുടെ വിചാര

ങ്ങളെ അവൻ അറിഞ്ഞ, കൈ

ശൈാജിച്ചുള്ള മനുഷ്യനൊട, നീ എ

ഴുനീറ്റ്, നടുവിൽ നില്ല, എന്ന പ

റഞ്ഞു. അപ്രകാരം അവൻ എഴുന്

റ്റ നിന്നു.

ൻ അപ്പൊൾ ചെയശു അവതൊട്,

ഞാൻ നിങ്ങളൊട ഒരു കാഴ്ചം ചൊ

N 2

ണ്ട തിരുജി തിന്നു, ലിക്കാം; ശാബത ദിവസങ്ങളിൽ ഗു



ഥമ്പനൃ ലൂക്കൊസ ു അ.

ണം ചെയ്യുന്നതൊ ദൊഷം ചെയ്യു

ന്നതൊ? ജിവനെ രക്ഷിക്കുന്ന തൊ,

നശിപ്പിക്കുന്ന താ ഏത നൃായം? എി
ന്ന പറഞ്ഞു. |

ചം പിനെ അവൻ അവരെ എ

ല്ലാവരെയും ചുറ്റും നൊക്കി, ആ മ

നുഷ്യനൊട, നിന്റെ കൈ നീട്ടുക

എന്ന പറഞ്ഞു. അവൻ അപ്രകാരം

ചെയ്യ: അവന്റെ കൈ മഠറത

പൊലെ നല്ലവണ്ണം സൌബ്ബമാക

യും ചെയ്തു.

ച്ച അപ്പൊൾ അവർ ാൻ കൊ

ണ്ട നിറഞ്ഞ, ചെയശുവിനൊട എന്തു

ചെയ്യെണ്ടു എന്ന താlൽ തമ്മിൽ സം

സാധിച്ചു. -

-വ. {് പിനെ ആ നാളുകളിൽ
ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ, അവൻ

പ്രാതിപ്പാനായിട്ട ഒരു മലയിലെക്ക

പൊയി, ദൈവത്തിനൊടുള്ള പ്രാ

ത്ഥനയിൽ രാത്രി മുഴുവനും കഴിച്ചു.

ചമ്പ പിനെ നെർം പുല്പ്പൊ

്, അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ

അടുക്കൽ വിളിച്ചു,

ഛ. അവരിൽ പ്രൂാസ എന്നും

അവൻ ഖപിട്ട ശിഖമാനെയും, അ

വമെൻറ സഹൈാലന നായ അന്ത്ര

ഒയാസിനെയും, യാക്കൊബിനെ

യും, യൌഹന്നാനെയും, ഫിലി

പ്പെ9സിനെയും, ബതൊലൊമായി

യെയും,

ചആ മത്തായിയെയും, തെ,9മാസി

ഒനയും, അല്പായുടെ പുത്രനായ യാ

ിക്ക ബിന്റെയും, സിലൊക്ക്:,സ എ

ണ ചൊല്ലപ്പെട്ട ശ മാനെയും,

ച് യാക്കൊബ മെൻറ് സഹൊദ

ൻനായ യെഹൂദായെയും, പിന്നെ

ദൈാഹിയുമായി തിന് യെഹൂദാ ഇ

സ്ലറിയൊത്തിനെയും ഇങ്ങിനെ പ

ന്ത്രണ്ട പെരെ തെൽ ചൊടുതൃ, ആ

യവരെ അവൻ അപ്പൊ6.സ്പാലന്മാർ

എ നും നാമം വിളിച്ചു. -

ട ക്രടെ ഇറങ്ങി. സമമായു:ജൈള 9രു

സ്ഥലത്ത് നിന്നു, വിശെഷിച്ച അവ

ന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ക്രട്ട വും, അവ

നിൽനിന്ന കൊപ്പാനായിട്ടും, ത

ങ്ങളുടെ വ്യാധികളിൽനിന്ന സച്

സ്ഥമാക്ക പ്പെടുവാനായിട്ടും യെ ഫ്ര

ദിയായിൽ എല്ലാട തുനിന്നും തെയറു

ശലമിൽ നിന്നും, തുറിന്റെയും സി

ദൊന്റെയും സമുദ്ര തിർത്തിൽ നി

ബം വന്നിട്ടുള്ള ബു ജനക്രട്ടവും,

ച്ചു ജൈജാത്മാക്കളാൽ ബാധിക്ക

പ്പെട്ടവരും [ഉണ്ടായിരുന്നു :)ബ

ർ സൌ:്യമാക്കപ്പെട്ട .

ചൻ ശക്തി അവനിൽ നിന്നു പുറ

Gപ്പട്ട എല്ലാവ 6 ൽ ും സൌഖ്യമാക്കി

യത കൊണ്ട്, പുരുഷാരവും എല്ലാം

അവനെ തൊടുവാനായിട്ട ശ്രമിച്ചു.

വം പിനെ അവൻ തന്റെ

ശിഷ്യന്മാരുടെ നെതെ തന്റെ ക

ണ്ണകളെ ഉയതി, പറഞ്ഞു, ദർിദ്ര

ന്മാരായ നിങ്ങൾ ഭാഗ്ഗ്യവാന്മാർ. അ

തെന്തുകൊണ്ട് നാൽ ജെലവത്തി

ന്റെ അാജ:ം നിങ്ങൾക്കുള്ള താകനു.

വച ഇപ്പൊൾ വിശന്നിരിക്കുന്ന നി

ങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ : അതെന്തു,കൊ

ണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ തൃപൂമ്പാരാകം,

ഇപ്പൊൾ ക്യുന്ന നിങ്ങഠ ഭാഗ്യ

വാന്മാർ: അതെന്തുകൊ6 ണ്ടനാൽ

നിങ്ങൾ ചിരിക്കും.

വ.വ. മനുഷ്യ പുത്രന്റെ നിമിത്ത

മായിട്ട മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ ചെഷി

ക് ബൊമും, നിങ്ങളെ ഭ്രഷ്ടാക്കിക്കൂ

ഞ്ഞ, നിങ്ങളെ നിയിച്ചു. നിങ്ങളുടെ

നാമം ടൊക്ഷമുള്ള തെന്ന വെച്ച ത

ള്ളികളുടെമ്പാളും, നിങ്ങൾ ഭാദ്ര

ബ0ബി.

വ.ബ കണ്ട ലും നിങ്ങളുടെ ഫലം

സപ; അിൽ വല്ലതെ ആക്കൊണ്ട്,

ആ നാളിൽ സന്തൊഷി 2, പ്രസാ

ദ് 1ാടെ ♔ :ം ചെയ്തിൻ : അവ

രുടെ പിത ക്കന്മാർ ദ്ഘദഗ്ദംീക.

ം പിനെ അവൻ അവരൊ ട് ഇപ്രകാൾ ത് ഒന്ന ്ച ുവ ു9:
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ചേര്. എങ്കിലൊ സഞ്ചനാരായുള്ള

നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം! നിങ്ങും നി

ങ്ങളുടെ ആശപാസം പ്രാപിച്ചിരിക്കു

നു വചെല്ലാ,

വ@ തൃപൂാരാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക്

ഹാ കഷ്ടം! അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

നിങ്ങൾ വിശനിരിക്കും. ഇപ്പൊൾ

ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കക്ടം!

അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങഠ ദുഃ

ഖിച്ച കർയും.

വന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും നിങ്ങളെ

കുറിച്ചു നന്മ പറയുമ്പൊൾ, നിങ്ങൾ

ക ഹാ കഷ്ടം ! അവരുടെ പിതാക്ക

ാർ കള്ള ദീഘദികളൊട ഇപ്ര

കാരം ചെയ്യുവല്ലൊ.

വ.9 F എങ്കിലൊ കൊക്കുന്നവരാ

യ നിങ്ങളെ9ട ഞാൻ പറയുന്നു,

നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്റ്റൈഹിപ്പിൻ,

നിങ്ങളെ പകൈക്കുന്നവക ഗുണം

ചെയ്തിൻ. . -

വവ്വ നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവ തെ

അനുഗ്രഹിച്ച, നിങ്ങളെ ഉപദ്രവി

ക്കുന്നവ4 വെണ്ടി പ്രാതിച്ചുകൊൾ
വിൻ.

പൻ ഒരു കവളിൽ നിന്നെ അടി

ക്കുനവന മറ്റതും കാണിച്ചു കൊ

ടുക്ക : നിചെൻറ കപ്പ9യം എടുആ

കൊള്ളുന്നവനൊട നിന്റെ അങ്കി

യും [എടുത്തുകൊൾവാൻ) വിസൊ
ധിക്കരുത്.

മ്പം നിന്നൊട ചൊദിക്കുന്നവന

എല്ലാവനും കൊടുക്ക്, നിന്റെ വ

സ്സുകൾ എടുതൃകൊള്ളുന്നവനൊട

തീർികെ ചൊദിക്കയുമരുത്.

ബച വിശെഷിച്ച മനുഷ്യർ എത്

പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യെണ മെ

ണ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നുവൊ, അപ്ര

കാരം തന്നെ നിങ്ങളും അവക് ചെ

ജിൻ.

ന.വ നിങ്ങളെ സ്റ്റെഫിക്കുന്നവ

തെ നിങ്ങൾ സ്റ്റെഫിച്ചാൽ, നിങ്ങഠ്

|

ങ്ങളെ സ്റ്റെഫിക്കുന്നവരെ സ്റ്റെഫി

ക്കുന്നുവ മെല്ലാ.

മ്പമ്പ പിനെ നിങ്ങൾക്കു നന്മ ചെ

ുന്നവ4 നീങ്ങൾ നന്മ ചെയ്താൽ,

നങ്ങൾക്ക് എന്ത ഫലമുള്ളൂ? പാപി

കളും അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യുന്നു

വ6 ല്ലാ,

മ്പര. പിന്നെ ഇനവതൊട തിരി

കെ വാങ്ങികൊള്ളാമെന്ന നിങ്ങൾ

നിശ്ചയിച്ചു, അവi് കടം കൊടുത്താ

ൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത ഫലമുള്ളൂ? പാ

പികളും ശരിവരെ തിരികെ വാങ്ങി

ക്കൊൾവാനായിട്ട പാപികൾക്ക് ക

ടം കൊടുക്കുന്നുവല്ലൊ.

മ്പ@ എങ്കിലും നിങ്ങ് നിങ്ങളുടെ

ശത്രുക്കളെ സ്റ്റെഹിച്ചു. നന്മ ചെയ്തു,

ഒന്നും തിരികെ ഇച്ഛിക്കാരെ, കടം

കൊടുപ്പിൻ: അപ്പൊൾ നിങ്ങളുടെ

ഫലം വളരെ ആകം, അത്രയുമല്ല നി

ങ്ങൾ അമുന്നതനായപന്റെ 6 6 വച

തങ്ങളാകം : എന്തുകൊണ്ടെ നാൽ

അവൻ നന്ദിയില്ലാത്തവരൊട്ടും ഭൌ

ഷികളൊടും ദയാവാനാകുന്നു.

മ്പ നൂ അത്കൊണ്ട നിങ്ങളുടെ പി

താവ് കരുണയുള്ളവനായിരിക്കുന്ന

പ്രകാരം നിങ്ങളു.ം കരുണയുള്ള വ

ർാകവിൻ.

മ്പ9 r വിധിക്കരുത്, അപ്പൊൾ നി

ങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല : ശിക്ഷ

ക്ക വിധിക്കു രുത, അപ്പൊൾ നിങ്ങ

ളു.ം ശിക്ഷക്ക് വിധികപ്പെടുകയി

ല്ല : മൊചിപ്പിൽ, അപ്പൊൾ നിങ്ങ

ളു.ം മൊചിക്കപ്പെടും.

ന വൃ കൊടുപ്പിൻ, അപ്പൊൾ നി

ങ്ങൾക തരപ്പെടും . അമന, കല്ല

ങ്ങി, ചരിഞ്ഞ വീഴുന്ന നല്ല അളവ

ജനങ്ങം. നിങ്ങളുടെ മടിയിലെക്ക

തരും. നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ

കൊണ്ടു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ

അളക്കപ്പെട്ട മില്ലാ.

ബൻ പിനെ അവൻ അവതൊട

ക് എന്ത ഫലമുള്ളൂ? പാപികളും ത ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു. കരുടന വഴി
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കാട്ടവാൻ കരുടന കഴിയുമൊ? അ

വർ ഇരിവരും കഴ.യിലെക്കു വീഴു

കയില്ലയൊ?

രം ശിഷ്യൻ തന്റെ ഗുരുവിലും

മീതെ അല്ല: തികഞ്ഞവൻ എല്ലാം ത

ന്റെ ഗുരുവിന്റെ പൊലെ ആകം

ബം.

ര്യം പിന്നെയും നീ നിന്റെ സ്വ

ന്ത കണ്ണിലുള്ള കൊൽ വിചാരിക്കാ

തെ, നിന്റെ സഹൊദരന്റെ ക

:ണ്ണിലുള്ള ക0ട എന്തിനു നൊക8 നു?

രവ, അല്ല, നി തന്നെ നിന്റെ ക

ണ്ണിലുള്ള കൊൽ കാണാതെ ഇരിക്കു

മെമ്പാൾ, നിന്റെ സഹൊദരനൊ

5 സഹൊദ്ര, ഞാൻ നിഞൻറെ ക

ണ്ണിലുള്ള കരട എടുത്തുകളുവാൻ സ

മ്മതിക്ക് എന്ന നിനക എങ്ങിനെ പ

റവാൻ കഴിയും? കപടഭക്തികര,

മുമ്പെ നിന്റെ കണ്ണിൽനിന്ന കൊ

ൽ എടുത്തുകളക, അപ്പൊൾ നി

ന്റെ സഹൊദരന്റെ കണ്ണിലുള്ള

കരടും എടുത്തുകളുവാൻ നിനക്ക

നല്ലവണ്ണം കാണും.

രം്നു. എന്തു കൊണ്ടെ നാൽ ഒരു ന

ല്ല വൃക്ഷം ആകാത്ത ഫലം തരു

നില്ല : ഒരു ആകാത്ത വൃക്ഷം നല്ല

ഫലം തരുന്നതു മില്ല.

ര-രം ഒരൊസൊ വൃക്ഷം അതാരി

ക്കൻറ സപ്ത ഫലം കൊണ്ട ജെല്ലാ അ

ിയപ്പെടുന്നത്. എ സൈതനാൽ മുള്ളൂ.

കളിൽനിന്ന അത്തിപ്പഴങ്ങൾ പറി

ക്കുമാറുമില്ല, ഞെരിഞ്ഞിൽ പടപ്പക

ളിൽനിന്ന മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴം പറി

ക്കുമാറുമില്ല.

ര. ആ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ തന്റെ വ

ഹൃദയത്തിലെ നല്ല നിക്ഷെപത്തിൽ

നിന, നല്ല തായു ത പുറപ്പെട്ക

ന്നു ; ദൈാഷമുപ്പൊരു മുൻ ത

ന്റെ ഹൃദയ ിലെ ദൈാഷമുള്ള നി

പെക്ഷപത്തിൽനിന്ന ദൈാഷമായുള്ള

തും പുറപ്പെടിക്കുന്നു. ഋദ്യ ി

, അവന്റെ വായ സംസാരിക്കുന്നത്.

, രു | പിനെയു ഞാൻ പറയു

ന കാഴ്വങ്ങളെ ചെയ്യാതെ, നിങ്ങൾ

എന്നെ, ക്താവെ കത്താവെ എ

ന എന്തിന് വിളിക്കുന്നു?

ര. യാതൊരുത്തൻ എന്റെ അടു

|കൽ വന്ന, എന്റെ വചനങ്ങളെ

കെട്ടു, അവയിൻ പ്രകാരം ചെയ്യു

നുവൊ, അവൻ ഇന്നവനൊട സ

ദൃശനാകുന്നു എന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ

ക കാണിക്കാം.

ര-വ്വ ആഴം കഴിച്ചു. ഒരു പാറയി

നെൽ അട സ്ഥാനം വെച്ച, വിട

പണിചെയ്തിട്ടുള്ള മനുഷ്യനൊട അ

വ നു സദൃശനാക നു , വ ലlയ 6 വ

ള്ള• വന്നു, നീരൊഴുക്കും ആ വ്

ട്ടിൽ കഠിനമായി തട്ടിയാന്റെയും,

അതേ പാറയിനെൽ അടിസ്ഥാന

പ്പെട്ടിരുന്നത്കൊണ്ട്, അതിനെ ഇ

ജുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

രൻ എന്നാൽ കെട്ടു, അപ്രകാരം

ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നവൻ, അടി

സ്ഥാനം ക്രടാതെ ഭൂമിയിലെൽ വി

ട പണിചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യ

നൊട സദൃശനാകന്നു : അതിനെന്മൽ

നീരൊഴുക്ക കഠിനമായി തട്ടി; ഉട

നെ അത്ര വിൺ; ആ വീട്ടിന്റെ നാ

ശം വലുതായിരുന്നു.

9 അദ്ധ്യായം.

ഥ ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസം.-

ബ O ക്രിസ്തു വിധവയുടെ മകനെ

ഉയിപ്പിച്ചത്.-ഫവൃ യാഹന്നാ

മെൻറ ദൂതന്മാരൊട ഉത്തരം പറ

6ത്ത്, പബ. ബാബ ബ

റിച്ച സാക്ഷി പറഞ്ഞത്.- ബനൂ

മ (G മെലനെ മറിയ ക്രിസ്തവ ഒൻറ

ക ലുകളെ കഴുകിയത്

-ിനെ ജനങ്ങൾ കൊഅ

വൻ തന്റെ വചനങ്ങളെ എല്ലാം

മെൻറ പരിപൂണ്ണതയിൽനിന്നല്ലൊ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശിഷം,
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അവൻകപ്പ് ഹൊമിലെകപൊയി. ട, വരിക. എന്ന പറയുന്നു. അവൻ

വ. അവിടെ ഒരു ശതാധിപന്റെ വരുന: ; ഞാൻ എന്റെ റ വെല്കാ

വെലക്കാരൻ ഡൊഗമായി, മിക്ക മാ രനൊട, ഇത് ചെയ്തു എന്നു പറയു

റായിരുന്നു, ഇവൻ അവന പ്രിയ ന്നു, അവൻ അതു ചെയ്യുന്നു എന്ന

നായിരുന്നു. |പറയി ; •

മ്പ ആ ശതാധിപൻ യെശുവി ൽ യെ ദ അം കാഴ്വങ്ങളെ കെട്ടി

ന്റെ വസ്തുത കെട്ടപ്പൊൾ, അവൻ ടൂ, അവങ്കൽ ആശ്ചയ്യപ്പെട്ട, തിരിഞ്ഞു

വന്ന, തന്റെൻറ വെലക്കാരനെ സൌ കാണ്ട്, തന്നെ പിന്തുടരുന്ന ജന

ബ്ലുമാകെണമെന്ന അവനൊട അ ക്രട്ടത്തൊട പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരമു

പെക്ഷിപ്പാനായിട്ട, യെഫ്രദന്മാരു ഉള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ ഇസ്രാഎലി

ടെ മൂപ്പന്മാരെ അവന്റെ അടുക്കൽ ലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന ഞാൻ നിങ്ങ

ബ_ബം ളൊട പറയുന്നു.

രം അവla യെശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചം പിന്നെ അയക്കപ്പെട്ടവർ വി

വന പാഠം, അവനൊട താല്പഴു ട്ടിലെക്കു തിരികെ വനപ്പൊൾ,

മായിട്ട അവൈപക്ഷിച്ച്, അവൻ നമ്മു തൊഗിയായിരുന്ന വെല'കാരൻ സച

ടെ ജാതിയെ സ്റ്റൈഹിച്ച, ഞങ്ങാ സ്ഥനായിരിക്കുന്നത് കണ്ടു.

ക്കായിട്ട ഒരു പള്ളിയും തിപ്പിച്ചിരി ക. പിറെറ ദിവസത്തിൽ ഉ

ക തകാണ്ട്, , ണായത എന്തെന്നാൽ, അവൻ നാ

@ നി അവന ഇത് ചെയ്യെണ്ടുന്ന യിൻ എന്ന പെരുജെള്ളാരു നഗരത്തി

രിന യൊഗ്ദ്യനാകുന്നു എന്ന പറ ലൈക പൊയ്: അവന്റെ ശിഷ്യ

ഞഞ്ഞു. ന്മാർ പലരും, വള്ളത ജനക്രട്ടവും

നു അപ്പൊക യെശു അവരൊട ക്ര അവനൊട ക്രടെ പായി.

ടെ പെ'യി. എന്നാൽ അവൻ പി ചവ അവൻ നഗരത്തിന്റെ വാ

നെ വിട്ടിൽനിന്ന എാ ദൃഢമല്ലാതാ തിലിനു സമീപിച്ചപ്പൊൾ, കണ്ടാ

യപ്പൊൾ, ശതാധിപൻ അവന്റെ , ലും, തന്റെ അമെക് എക പുത്രനാ

അടുകലെക് ന്റെ ഹിതന്മാരെ അയ യ. മരിച്ച ഒരുത്തൻ പുറത്ത കൊ

ചു, അവനൊട, കതാവെ, പ്രയാ ബട്ടുപൊകപ്പെട്ടു, അവളും വിധവ

സപ്പെടരുത്. എന്തുകൊ6ണ്ടനാൽ യായിരുന്നു : നഗരത്തിലെ വള്ളതെ

നി എന്റെ പുതെക്കത്ത കടക്കുന്ന ജനങ്ങളും അവളൊട ക്രടെ ഉണ്ടാ

തിന് ഞാൻ യൊതൃനല്ല : {യിരുന്നു.

തൃ ഇതകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ന് ചമ്പ കത്താവ് അവളെ കണ്ടാവെ,

ന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതിനും എ അവളിൽ കനിവ തൊന്നി, കരയ

നെ യൊവ്വനായി വിചാരിച്ചില്ല. രുത്, എന്ന അവജൊട പറഞ്ഞു.

എങ്കിലും ഒരു വചനം മാത്രം പറ ഛ. പിനെ അവൻ വന്ന, പ്രെ

ഞ്ഞാലും, എന്റെ വെലക്കാരൻ സച തമഞ്ചം തൊട്ടു; അത ചുമന്നവരും

സ്ഥനാകം, നിന്നു. എന്നാറെ അവൻ, ബാലക ,

വ്വ എു കൊണ്ടെന്നാൽ ഞാനും എഴുനില്പ്, എന്ന ഞാൻ നിന്നൊട

അധികാരത്തിനു കീഴാക്കപ്പെട്ട മനു പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ജ്ജ്യനാകുന്നു. എന്റെ കീഴിൽ പട്ടാ .@ അപ്പൊൾ മരിച്ചവൻ എഴുനീ

ളക്കാൻ ഉണ്ട, ഞാൻ ഒരുത്തനൊട, റം ഇരുന്ന്, സംസാരിച്ച തുടങ്ങി.

പൊക, എന്ന് പറയുന്നു. അവൻ അവനെ അവൻ അവന്റെ റ അ

പൊകുന്നു, ഞാൻ മറെറാരുത്തനൊ മെക് എല്ലികയും ചെയ്തു.
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.ം്നു അതെപ്പ9:് എല്ലാവ&ം ഭയം

ഉണ്ടായി; ഒരു വലിയ ഭീഷദഗ്ദ് ന

മ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എ

ന്നും, ദൈവം തന്റെ ജനങ്ങളെ ദ

ിച്ചു എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ദൈ
ബ ്തിച്ചു.

ച5 അത്രയുമല്ല അവനെ കുറിച്ചു

്ള ംൻം വത്തമാനം യെഹ്ര ദിയാ

യിൽ ഒക്കെയും ചുറ്റുമുള്ള ലിക്കിൽ ഒ്ഒക്കയും പ്രസിദ്ധമായി. l

ചവ്വ | യൊഹന്നാന്റെ ശിഷ്)

ാർ o 0ം കാഴ്ച്വങ്ങൾ ഒക്കെയും അ

ബ അറിയിച്ചു.

ചൻ അപ്പൊൾ തെയാഹനാൻ ത

വമ്പ വിശൈഷിച്ച യാതൊരുത്തൻ

എനെ കുറിച്ച് വിരുദ്ധപ്പെടാതെ ഇ

രിക്കുന്നുവൊ, അവൻ ഭശൃവാനാ

കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

വരം | പിനെ യൊഹന്നാന്റെ

ദൂതന്മാർ പൊയതിന്റെ ശൈഷം,

അവൻ യാഹന്നാന്റെ കഠിച്ച ജ

നിങ്ങളൊട പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, നി

ങ്ങൾ എന്തു കാണാൻ വനപ്രദെശ

ത്തിലെക്കു പുറപ്പെട്ട ചെന്നു ? കാ

റ്റിനാൽ ഇളകപ്പെടുന്ന ഒരു തൊങ്ങ

ണയൊ?

വ@ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തു കാ

ബാൻ പുറപ്പെട്ട ചെന്നു? മൃദൂതപമാ

നെൻറ ശിഷ്യന്മാർിൽ രണ്ട് പെരെ യുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെ ധർിചൊരു മനു

വിളിച്ചിട്ട, അവരെ യെശുവിന്റെ ുനെയൊ? കണ്ടാലും, മൊടിയു

അടുക്കൽ അയച്ച, വരുവാനുള്ളവൻ ഉള്ള ഉടുപ്പൊട്ടും ശൃംഗാഅത്യാട്ടം

നിയൊ? ഞങ്ങൾ മറെറാരുത്തനാ കൂടി ഇരിക്കുന്നവർ രാജധാനിക

യിട്ടു കാത്തിരികയൊ? എന്ന പറ

യിച്ചു

വം ആ മനുഷ്യർ അവന്റെ അടു

കൽ വന്നിട്ടു വരുവാനുള്ള വൻ നി

യൊ ? ഞങ്ങൾ മറെറാരുത്തനായിട്ട

ളിൽ ആക നുവ മെല്ലാ.

വനൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തു ക5

ബാൻ പുറപ്പെട്ട ചെന്നു? ഒരു ദിഘ

ദഗ്ദിയൊ? അതെ, ഒരു ഭിഘദഗ്ദി

യെക്കാളും വലിയനെ എന്ന ഞാൻ

കാത്തിരിക്കയൊ? എന്ന ചൊടിപ്പാ നിങ്ങളൊട പഠയുന്നു.

നായിട്ട യൊഹന്നാൻ ബപൂിസ്ത ് വു കണ്ടാലും, ഞാൻ എന്റെ ദൂ

ങ്ങളെ നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരി

ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ.ച ആ സമയത്ത് തന്നെ അവൻ

ഒരാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ദിനങ്ങളിൽ

നിന്നും ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽനിന്നും പ

ലരെയും സൌഖ്യമാക്കി, അനെകം

കരുടക്സ് കാഴ്ചയും കൊടുത്തു.

വ.വ. അപ്പൊൾ യെശു ഉത്തരമായി

ട്ട അവ തൊട്, കരുടർ കാഴ്ച പ്രാ

പിക്കുന്നു, മുടന്തൻ നടക്കുന്നു, കഷ്ട

സൊഗികൾ സുതപ്പെടുന്നു. ചെ

വിടർ കൊ, മധിച്ചവർ എഴു

നില്പിക്കപ്പെടുന്നു. ദരിദ്ര് എവൻ

ശൈലിയൊൻ അറിയിക്കപ്പെടുന്നു,

ഇങ്ങിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും കെട്ട

ട്ടുമുമ് കാഴ്ചങ്ങ ചെയാഹ നാ6 നാ

തിനെ നിന്റെ മുഖത്തിന് മുമ്പാകെ

അയക്കുന്നു, അവൻ നിസെൻറ മുമ്പിൽ

ന സെൻറ വഴി നന്നാക്കുമെന്ന ആ

തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവൊ

അവൻ ഇവനാകുന്നു.

വവ്വ ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊ

ട പറയുന്നു. സ്ത്രീകളിൽനിന്ന ജനി

ച്ചവർിൽ യൊഹന്നാൻ ബപൂിസ്റ്റി

നെക്കാൾ വലിയ ദിഘദഗ്ദി ആരു

മില്ല : എന്നാലും ദൈവത്തിനെൻറ

രാജ്യത്തിൽ എറ്റവും ചെറിയവൻ

അവനെക്കാളും വലിയൻ ആകനു.

വൻ വിശേഷിച്ചും കെട്ടിട്ടുള്ള സ

കല ജനങ്ങളും ചുങ്കക്കാരും യൌഹ

ന്നാന്റെ ബപ്പിസ്തയാൽ ബപുസ്ത

പ്പെടുകകൊണ്ട ദൈവത്തെ നിതി

5 പൊയി അറിയിപ്പിൻ. മാനാക്കി.
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ബം എന്നാൽ പറിഗെശന്മാരും നാ

യശാസ്ത്രിമാരും, അവനാൽ ബപ്പി

സ്തപ്പെടാതെ, ദൈവത്തിന്റെ ആ

ലൊചനയെ തങ്ങൾക്കു വിതൊധ

മായി തള്ളി.

മ്പു " പിനെ കരാവ പറഞ്ഞു,

ഇങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പൊൾ ഞാൻംഅം

തലമുറയുടെ മനുഷ്യരെ എതിനൊ

ട സദൃശമാക്കെണ്ടു്? അവർ ആസൊ

ട സദൃശമ്മാർ ആകനു ?

മ്പ.വ. ചന്ത സ്ഥലത്ത് ഇരുന, ത

മ്മിൽ തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കാ

യ കഴലൂതി, നിങ്ങൾ ഇത്തം ചെ

യൂതുമു; ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾകായി

പ്രാപിച്ചു. നിങ്ങൾ കരഞ്ഞതുമില്ല

മൂന്നു വിളിച്ചു പറയുന്ന വൈപതങ്ങ

ളെuട അവർ സദൃശാർ ആക

ബ്, -

മ്പമ്പ എന്തുകൊണ്ടെ ന9ൽ ചെയാവു

ന്നാൻ ബപൂിസ്ത അപ്പം ഭക്ഷിക്കാതെ

യും വീഞ്ഞ കടിക്കാതെയും വന്നു :

എന്നാറെ അവന ഒരു പിശാച ഉ

ണ്ടെന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നു.

മ്പര. മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ ഭക്ഷി

♔ കടിച്ചുകൊണ്ട വ നു ; എന്നാറെ,

കണ്ടാലും, ഭൊജനപ്രിയനായി, മ

ദൃപനായി, ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപി

കളുടെയും സ്റ്റൈഹിതനായുള്ളൊരു മ

നുഷ്യൻ എന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നു.

ബ@ എന്നാലും ജ്ഞാനം തന്റെ വ

സകല മക്കളാലും നീതിയാകപ്പെടു

ന്നതാകുന്നു. .

മ്പ് പിനെ പറിഗെരന്മാരിൽ

ഒരുത്തൻ തന്നൊ ക്രടി ഭക്ഷിക്കെ

6ബ;അബബട അപകല്പിച്ചു.

അപ്രകാരം അവൻ ആ പറ്ഗെശ

ന്റെ വീട്ടിലെക്കു പൊയി, ഭക്ഷണ

ത്തിനിരുന്നു.

മ്പ് അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, ആ ന

ഗരത്തിലുള്ള പാപിയായിരുന്ന ഒരു

സ്ത്രി സെയ്തു ആ പിയെരന്റെ വി

അറിഞ്ഞു, അവൾ ഒരു വെള്ള കൽഭ

രണി പർിമളമുള്ള തെലം കൊണ്ടു

വന്ന,

ന വൃ പിറകിൽ അവന്റെ കാല്പ്

ൽ കdഞഞ്ഞുകൊണ്ട് ന്ന്, അവന്റെ വ

കാലുകളെ കണ്ണുനീരുകൾ കൊണ്ട്

ന നച്ചു തുടങ്ങി. തന്റെ തലമുടി

കൊണ്ട് തുടെച്ച്, അവന്റെ കാലുക

ളെ ചുംബനം ചെയ്തു. പരിമജു കൈത

ലം കൊണ്ട് പൂശി.

മ്പൻ എന്നാൽ അവഒന വിളിച്ചിരു

ന്ന പറ്റിയെശൻ അത് കണ്ടാറെ, ഇ

വൻ ഒരു ദിഘദഗ്ദിയായിരുന്നു എ

ങ്കിൽ, തനെ തൊട്ടുന്ന സ്ത്രീ ആരെ

ന്നും, എതപ്രകാരമുള്ള വളെ നും അ

വൻ അറിയുമായിരുന്നു : അവൾ ഒ

രു പാപിയാകുന്നുവല്ലൊ, എന്ന അ

വൻ തന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പഠ

ഞ്ഞു.

രം എന്നാറെ യെശു ഉത്തരമായി

ട്ട അവനൊട, ശിമൊനെ, ഇനിക്ക

നിനൊട ഒന്ന പറവാനുണ്ട് എന്ന

പറഞ്ഞു. ഗുരൊ, പറഞ്ഞാലും, എ

ന പറഞ്ഞു.

രം.ം കടം കൊടുത്ത ഒരുത്തന ക

ടം പെട്ടവർ അണ്ടാം് ഉണ്ടായിരു

ന്നു. അവരിൽ ഒരുത്തൻ അഞ്ഞുറ

വെള്ളിക്കാശു , മററവൻ അമ്പത

വെള്ളിക്കാശും കൊട്ടുപ്പാനുണ്ടായിരു

ബ.

ര.വ. വീട്ടുവാൻ അവക ഒരു വക

യില്ലാതെയായപ്പൊൾ, അവൻ ഇ(ി

വ ക്കും ഇമെച്ചുകൊടുത്തു. അത്കൊ

ണ്ട അവർിൽ എവൻ അവനെ അ

ധികമായി സ്റ്റൈഹിക്കും, എന്റെ നാട

വ_വക .

ര-ബ ശിമൊൻ ഉത്തരമായിട്ട്, അ

വൻ എവന അധികം ഇളചു കൊ

ട്ടആവൊ, അവൻ എന്ന ഞാൻ ഉൗ

ഫിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊക

അവൻ അവനൊട, നീ നൊയി

ട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നു എന്ന ട്ട നിശ്ചയിച്ചു വുന പുന:് .



്ഥ (് 2 ലൂക്കൊസ വ്വ രേ.

ദ്ര പിനെ അവൻ ആ സ്ത്രീയു

ടെ അടുക്കലെക്കു തിരിഞ്ഞ, ശിമൊ

നൊട, നി •രം സ്ത്രീയെ കാണുന്നു

വൊ? ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലെക്ക

വന്നപ്പൊൾ, നീ എന്റെ കാലുകൾ

ക് വെള്ളം തനില്ല. എന്നാൽ ഇവം്

കണ്ണനിരുകൾ കൊണ്ട എന്റെ കാ

ലുകളെ നനെച്ച, തന്റെ തലമുടി

കൊണ്ട തുടെച്ചു.

ര@ ന് ഇനിഷ് ചുംബനം തന്നി

ല്ല; എന്നാൽ ഇവും ഞാൻ അകത്ത

പ്രവെശിച്ചത മുതൽ എന്റെ കാ

ലുകളെ എടവിടാതെ ചുംബനം

ചെയ്യു.

ര് നി എണ്ണ കൊണ്ട എന്റെ

തലയെ തെച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇവ

ക പരിമള തൈലം കൊണ്ട് എന്റെ

കാലുകളെ തെച്ചു.

രു അത്കൊണ്ട് ഇവളുടെ അനെ

കം പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരി

ക്കുന്നു; ഇവൾ വളരെ സ്റ്റൈഹിച്ചുവ

ലൊ, എന്ന ഞാൻ നിന്നൊട പഠ
യുന്നു. എന്നാലും ആൿ അല്പം ക്ഷമി

ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവൊ, അവൻ അല്ല

മായി സ്റ്റൈഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ര്വ്വ പിനെ അവൻ അവളൊട

നിന്റെ പാപങ്ങൾ കുമിക്കപ്പെട്ടി

(ിക്കുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

രൻ അപ്പൊൾ അവനൊട ക്രടി

ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നവർ പാപങ്ങ

ളെ ക്രടി ക്ഷമിക്കുന്ന ഇവൻ ആരാ

കന്നു ? എന്ന തങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തുട

ങ്ങി.

@ം പിന്നെയും അവൻ ആ ബ്രി

്യാട്, നിന്റെ വിശ്വാസം നി

് ന രക്ഷിച്ചു;സംബ

ഒപാക എന്ന പന്തും

വു ആ&ായം.

ം സ്ത്രീകൾ ക്രിസ്തുവിനു ശുശ്രൂഷ

ന്റെയും ഉപമ.-വന ചെലഗി

യൊൻ എന്ന പിശാചുകളുടെ

സംഗതി.

്തിന്റെ ചെഗെശഷം ഉണ്ടായത് എ

ത്തെന്നാൽ, അവൻ നഗരം തൊറും

ഗ്രാമം തൊറും സഞ്ചരിച്ച്, തെലവ

ത്തിന്റെ രാജ്യം പ്രസംഗിച്ച്, സ

തൊഷ വൃത്താന്തമായി അറിയിച്ചു:

അവനൊട ക്രടെ ആ പന്ത്രണ്ടാളു.

കളും, -

വ. ദുരാത്മാക്കളിൽനിന്നും തൊഗ

ങ്ങളിൽനിന്നും സപ്രസ്ഥമാക്കപ്പെട്ട

ചില സ്ത്രീകളും, എഴ പിശാചുക്

നിങ്ങിപ്പൊയിട്ടുള്ള വായ ബല

നെ എന്ന പെർ വിളിക്കപ്പെട്ട മറി

യയും,

മ്പ എറൊദെസിന്റെ കലവറക്കാ

അനായ ക്രസായുടെ ഭാഴ്ച ചെയാഹ

നായും, ശാശനായും, തങ്ങളുടെ

വസ്തുക കൊണ്ട് അവന ശുശ്രൂഷ

ചെയ്തുവരായി മറ്റു പല സ്ത്രീകളും

[ഉണ്ടായിരുന്നു.

ര പിനെ വളരെ ജനങ്ങൾ

ക്രടി, ഒഡൊതൊ നഗരത്തിൽ നിന്ന

അവയെൻറ അടുക്കൽ വനപ്പൊൾ,

അവൻ ഉപമയായിട്ട പറഞ്ഞു:

@ ഒരു വിതെക്കുന്നവൻ തന്റെ

വിത്ത വിതെപ്പാനായിട്ട പുറപ്പെട്ടു.

അവൻ വിതെക്കുമ്പൊൾ, ചിലത് വ

ഴി അർികെ വ്ണു: പിനെ അത

ചവിട്ടപ്പെട്ടു, ആകാശത്തിലുള്ള പ

ക്ഷികളും അത് തിന്നുകളഞ്ഞു.

ന്ന മറ്റു ചിലത ഒരു പാറയിപെണ്മൽ

വീണു. അത മുളച്ചതിന്റെ ശൈഷം

അതിന രംറം ഇല്ലായ്മ,കൊണ്ട് വാ

ടിപ്പൊയി. - -

് മറ്റു ചിലതും മുള്ളുകളുടെ ഇട

യിൽ വീണു. മുള്ളുകൾ കൂടി മുള്ളു.

അത് ഞെരുകികളഞ്ഞു.

വ്വ മറ്റു ചിലതും നല്ല നിലത്തിൽ
ചെയ്യുന്നത്.-ര് വിതക്കുറ1 വ

ന്റെയും.-ചന്ദ്ര വിളക്കു അണ്ടി
വിഞ്ഞു, അത മുളച്ചു, നൂറ വീതം ഫ



ലൂക്കൊസ വ്വ അ. പ്:്നു.

ലം തരികയും ചെയ്തു. •രം കാഴ്വങ്ങ| ടൗ "് പിനെ ഒരുത്തനും ഒരു

ജെ. പറഞ്ഞപ്പൊൾ, അവൻ കൈക വിളക്കു കൊളുത്തി, അത ഒരു പാ

പ്പാൻ ചെവികളു.ള്ള വൻ കൊക്ക

ട്ടെ, എന്ന വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

ൻ അപ്പൊൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാ

ർ cരം ഉപമ എന്താകുന്നു? എന

അബട ചൊദിച്ചു.

മം അവൻ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തി

ന്റെ രാജ്യത്തെ രഹസ്യങ്ങളെ അ

റിവാനായിട്ട നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപ്പെട്ട

താകുന്നു. എന്നാൽ ശൈഷമുള്ള വക ക

ണ്ടും കാണാതെയും, കെട്ടും തിരിച്ച

റിയാതെയും ഇത് പ്പാനായിട്ടു, അവ

ക് ഉപമകളായിട്ട ആകനു.

ാ ആ ഉപമയുടെ അതഥം ഇ

താകന്നു: വിത്ത ദൈവത്തിന്റെ വ

ചനം ആകനു.

ഫവ വഴി അരികെയുള്ളവർ കെ

ൾക്കുന്നവരാക്നു : അപ്പൊൾ അ

വർ വിശ്വസിക്കാതെയും രക്ഷിക്ക

പ്പെടാതെയും ഇരിപ്പാനായിട്ടു, പി

ശാച വന്ന, അപരുടെ ഹൃദയത്തി

ൽനിന്ന ആ വചനം എടുത്തുകളയു

ബ.

കമ്പ പിന്നെ പാറമെലുള്ളവർ കെ

ൾക്കുമ്പൊൾ, സഞ്ഞാഷത്തൊടെ വ

ചനം കൈക്കൊള്ളുന്നവരാകുന്നു:

പിനെ ഇവക വെരില്ലാതെ, കറയ

കാലത്തെക വിശ്വസിച്ച, പരീക്ഷ

സമയത്ത് പിൻവാങ്ങി പൊകുന്നവ

അാബ

കര. പിനെ മുള്ളുകളുടെ ഇടയിൽ

വീണുത, തങ്ങൾ കെട്ടതിന്റെ ശ

ഘം പുറപ്പെട്ട വിചാരങ്ങളാലും സ

ബതുകളാലും eതം ജന്മത്തെ കൌ

തുകങ്ങളാലും ഞെരുക്കപ്പെട്ട, പ്പ്}

ഫലം തtാതെ ഇരിക്കുന്നവർാകുന്നു.

ക@ പിനെ നല്ല നിലത്തിലുള്ളത

ആ വചനം കെട്ടിട്ടു, ഉത്തമവും ന

Qയുമുള്ള ഹൃദയത്തിൽ അത് കാത്ത,

കാമയൊടെ ഫലം തരുന്നവർാക

ത്രം കൊണ്ട ദൂടുക എങ്കിലും, ഒരു കട്ടി

ലിൻ കീഴിൽ വെക് ു.ങ്കിലും ചെയ്യു

നില്ല: അകത്ത വരുന്നവർ വെളി

ച്ചം കാണെണ്ടുന്നതിനായിട്ട ഒരു വി

ളക്കുതണ്ടിനെൽ അത്രെ വക്കുന്നു.

ക് എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ പ്രസിദ്ധ

പ്പെടാതെ, രഹസ്യമായുള്ളത ഒന്നു

മില്ല : അറിയപ്പെട്ട വെളിയിൽ വ

അാതെ, മഠ പൊരുള്ളായുള്ളതുമില്ല.

ചവ്വ അത്കൊണ്ട നിങ്ങൾ എങ്ങി

നെ കൊക്കുന്നു എന്ന സൂക്ഷിപ്പിൻ:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എവൻ ഉള്ളവ

നൊ, അവന കൊടുക്കപ്പെടും . എ

വൻ ഇല്ലാത്തവനൊ, തനിക്ക് ഉ

ണ്ടെന്ന് അവന തൊന്നുന്നതും കൂടി

അവനിൽനിന്ന എടുത്തുകൊള്ളപ്പെ

ട ഠ -

കൻ ♔ അപ്പൊൾ അവ ന്റെ അ -

മ്മയും സഹൊദരന്മാരും അവയെൻറ്

അരികത്ത വന്നു, എങ്കിലും പുരുഷാ

രത്തിന്റെ നിമിത്തമായിട്ട അവ

ഖനാട അടുപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

വ.ം അപ്പൊൾ നിന്റെ അമ്മയും

നിന്റെ സഹൊദരന്മാരും നിന്നെ

കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട, പുറത്ത

നില്ക്കുന്നു എന്നുള്ള ത [ചിലാൽ)

അവനൊട അറിയിക്കപ്പെട്ടു.

വ. അപ്പൊൾ അവൻ ഉത്തരമ5

യിട്ട അവരൊട്, ദൈവത്തിന്റെ റ

വചനം കെട്ട, അതിൻ പ്രകാരം

ചെയ്യുന്നവർ എന്റെ അമ്മയും എ

മെൻറ സഹൈാദരന്മാരും ആകുന്നു

എന്ന പറഞ്ഞു.

വ.വ. [ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഉ

ണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ, അവൻ ത

ന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊട ക്രടെ ഒരു പ

ടവിൽ കയറി : അപ്പൊൾ അവൻ

അവതൊട, നാം ഇടക്കടലിന്റെ

അക്കൻക് കടന വെ_ാക എന്ന വ്

സം.

റഞ്ഞു. അവർ നീക്കുകയും ചെയ്തു.



ഫര്ര് വു (ു.ല്യ കാസ

.വമ്പ. പിനെ അവർ പടവ ഒടി

ക്കുമ്പൊൾ, അവൻ ഉറങ്ങിപൊയി;

അപ്പൊൾ ഇടകടലിൽ ഒരു കൊടു

ങ്കാറ്റ വന്നുക്രടി : അവർ [വെള്ളം

കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ, അപകടത്തിൽ

ആയി.

വര. ഉടനെ അവർ അവന്റെ

അടുക്കൽ വന്ന, ഗുഖർ9, ഗുരൊ, ഞ

ങ്ങൾ നശിച്ചപൊകുന്നു എന്ന് പറ

ഞ്ഞ, അവനെ ഉണത്തി. അപ്പൊക

അവൻ എഴുന്iറ്റ, കാറ്റിനെ യും

വെള്ളത്തിന്റെ കൊപത്തെ യും ശാ

സിച്ചു; അവ നിന്നുപൊയി, ശാന്ത

ത ഉണ്ടാകയും ചെയ്യ.

വ@ പ് ചെന്ന അവ:ർ അവ തൊട്,

നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെ? എ

ന പഠ ഞഞ്ഞു. എന്നാൽ അവർ ഭയപ്പെ

ട്ട ആശ്ചയ്യപ്പെട്ടു.ഇവൻ എതപ്രകാര

മു ള വനാക്: ; ഇവൻകാറ്റുകളൊ

ടൂം വെള്ളത്തൊടൂം കല്പിക്കുന്നു.അവ

യും അവനെ അനുസി ക്കുന്നുവ

ല്ലൊ, എന്ന തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു.

വസ്ത ജ് പ നെ അവർ ഗല ലെ

യായുടെ ചെന്നത്തെ ഇരിക്കുന്ന ഗദറാ

യക്കാരുടെ ദശ ത്തിലെക്ക് എത്തി.

വ.) അവ ർ ക അക് ഇറങ്ങിയ

പ്പൊX, എറിയ കാലമായി പിശാചു

കX ബാധിച്ചവനായി, വസ്രം ഉട്ട

കാതെയും, സൈപ്രത ുറകളിലല്ലാ

തെ വീട്ടിൽ പാക്കാതെയും ഉള്ള വ

നായി, ആ നഗരത്തിൽനിന്ന് ഒരു

മനുഷ്യൻ അവനെ എതി തെറ്റു.

വവ്വ അവ "ർ ചെയശുവിനെ കണ്ട

പ്പൊൾ, നിലവിള, ചു, അവന്റെ മു

മ്പാകെ വ1ണു, മഹാ ശബ്ദത്തെ 9

ടെ, യെശുവെ, അതു തനായ

ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര, മേന കും

നിനക്കും എന്ത്? എന്നെ ചെവദന്

പ്പെടുത്ത രുതെ എന്ന ഞാൻ നിന്നൊ

5 അചെപ ക്ഷിക്കുന്നു എന്ന പഠം,ആ.

വൻ (എന്തെ.നാൽ ആ പ്ലൊ.oമാ

ടിച്ചിരുന്നു. അത്രയുമല്ല അവൻ ച

ങ്ങലകളാലും വിലങ്ങുകളാലും കെട്ട

പ്പെട്ട, കാവലിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നാറെ

യും, അവൻ കെട്ടുകളെ മുറിച്ചുകള.

ഞ്ഞ, പിശാചിന്വൽ വനപ്രദേശ

ത്തിലെക്കു ഒടിക്കപ്പെട്ടതകൌണ്ട്, അ

ത ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെ

|ട്ട ചൊകുവാൻ യെശു കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടാ

യിരുന്നു.)

ബം പിനെ യെശു അവനൊട്,

നിയെൻറ് പെർ എന്ത്? എന്ന ചൊ

ദിച്ചു. ലെഗിയൊൻ എന്ന അവൻ

പറഞ്ഞു : അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

| അനെകം പിശാചുക് അവനി

ലെക്കു പ്രവെശിച്ചിരുന്നു.

മ്പച അത്രയുമല്ല അവൻ തങ്ങളൊ

ട ആഴത്തിലെക്കു പൊകവാൻ ക

ല്പിക്കരുതെ എന്ന അവർ അവനൊ

ട അചെ ക്ഷിച്ചു.

ബവ. അപ്പൊൾ അവിടെ അനെ

കം പനികളുടെ ക്രട്ടം മലയിൽ മെ

ആകൊണ്ട് രുന്നു; ആ പന്നികളിലെ

ക പ്രവെശിപ്പാൻ അവൻ തങ്ങാ

ക്ക അനുവാദം തരെണു6 മന്ന അ

വർ അവനൊട അപെ ക്ഷിച്ചു. ബ

വൻ അവക അനുവാദം കൊടുക്ക

യും ചെയ്യു .

മ്പന. അപ്പൊ പിശാചുക് ആ

മനുഷ്യന ൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട, പ

നികളിലെക്ക പ്രവൈശിഷ്ട്: .എന്നാ

റെ ആ പനിക്കൂട്ടം കിഴക്കാം തൂക്ക

മായു ഋാരു സ്ഥലത്ത് ക്രടി ഇടക്കട

ലിലെക്ക പാഞ്ഞിറങ്ങി, ശ്വാസം മു

ട്ടി പൊകയുറ ചെയ്യു.

മ്പര് ഉണ്ടായ ത മെച്ചവർ കണ്ട

പ്പൊൾ, അവർ ഒടി പായി. നഗ

| tത്തിലും നാട്ടിലും അറിയിക്യൂം

ചെയ്തു.
മ്പ ഭൂ, അല്ലെ_ാ X ഉണ്ടായത് കാണാ

നായിട്ട ജനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട, യെ

ശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്, പിശാ

ഖ പല പ്രാവശ്യവും അവ. ചി ചുകൾ ഒഴിഞ്ഞുപൊയ മനുഷ്യൻ വ
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സ്ത്രം ധരിച്ചു, സുബുദ്ധിയുണ്ടായി,

യെശുവിന്റെ കാലുകളുടെ അർികെ

ഇരിക്കുന്നതിനെ കണ്ട, ഭയപ്പെട്ടു.

ബനൂ പിശാചുകഠം ബാധിച്ചിരുന

വൻ ഇനപ്രകാരം സൌഖ്യപ്പെട്ട

എന്ന കണ്ടുവരും അവതൊട അറി

യിച്ചു

മ്പ. അപ്പൊൾ ഗദറായക്കാരുടെ

ചൂാറുമുള്ള ദെശത്തിലെ പുരുഷാർ

ങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മഹാ ഭയം പിടിച്ച

തകൊണ്ട്, തങ്ങളെ വിട്ട പെ:കെ

ണു 6 മന അവർ അവ6 ന9ട അ

പെക്ഷിച്ച്: അപ്രകാരം അവൻ പ

ടവിൽ കയറി, ിരിച്ചുപൊയി.

ബവൃ എന്നാൽ പിശാചുക് ഒഴി

ഞ്ഞുപൊയ മനുഷ്യൻ താൻ അവ

്നാട ക്രടെ ഇരിക്കെ നോമെന്ന അ

വനൊട അപക്ഷിച്ചു. എന്നാറെ

6യശു അവനൊട,

മ്പൻ നി നിന്റെ വീട്ടിലെക്കു ത

ഉന്ന തിരിച്ചുപൊയി, 6 ദൈവം നി

നക്ക് എത്രയും വലിയ കായ്യങ്ങളെ

ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന അറിയിക എ

ന്ന പറഞ്ഞു, അവനെ അയച്ചു. അ

പ്പൊൾ അവൻ പൊയി, ചെയശു ത

നിക്കു എത്രയും വലിയ കാഴ്വങ്ങളെ

ചെയ്യു എന്ന നഗർത്തിൽ എല്ലാം

പ്രീഡപ്പെടുത്തി.

ബ പിനെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

നാൽ, യെശു തിരിച്ചു വന്നപ്പൊൾ,

ജനക്കൂട്ടം അവനെ സ്വീകരിച്ചു:

എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവരും അ

വനായിട്ട കാത്തിരുന്നു.

ശ.ം അപ്പൊൾ കണ്ടാലും സഭാപ്ര

മാണിയുമായ യായി റാസ് എന്ന

നാമമുള്ളൊരു പുരുഷൻ വൻ; യെ

ശുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ, ത

നിക പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു എ

ക പുത്രിയുണ്ടായി, അവ് മർിക്കു

മാറായിരുന്ന താണ്ട്,

ര-വ അവൻ തന്റെ വീട്ടിലെക്ക

ക്ഷിച്ചു. അവൻ [അവനൊട ക്ര

ടെ ി ചെവാക ബാഠ് ജനങ്ങൾ അ

വനെ ഞരു കി.

രമ്പ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് സംവ

ത്സരമായി രക്തവാച്ഛയെ9ട കൂടിയ

വളായി, തന്റെ ഉപജീവനം ഒ

ക്കെയും വെല്ലാക്കായിട്ട ചിലവി

ട്ടാറെയും ആരാലു സൌണ്ണ്യമാക്ക

പ്പെടുവാൻ കഴിയാതെ ഒരു സ്ത്രി

രര, അവന്റെ പിന്നിൽ വന,

അവ പെൻ വസ്ത്രത്തിന്റെ വക തൊ

ടൂ : ഉടനെ അവളുടെ രക്തവാച്ച

നിന്നു പൊയി.

അ@ അപ്പൊൾ മെയശു, ഏ6 ന

തൊട്ടവൻ ആർ? എന്നു പറഞ്ഞു.

എല്ലാവരും ഇല്ലെന്ന പറഞ്ഞപ്പൊൾ,

പ് ത്രാസും അവനൊട ക്രടെയുള്ള

വരും, ഗു തൊ, പുരുഷാരം നിന്നെ

രികി ഞെരുക്കുന്നുവല്ലൊ, എന്നെ

തൊട്ടവൻ ആർ എന്ന ന് പറയുന്നു

വൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ര.നൂ എന്നാൽ യെശു വചഠഞ്ഞു. ഒ

അാൾ എനെ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് . എന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ ശക്തി എങ്കൽനിന്ന പു

റപ്പെട്ടത് ഞാൻ അറിയുന്നു.

ര. അപ്പൊൾ ആ സ്ത്രീ താൻ മറ

ഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന കണ്ടിട്ട്, വിറച്ചു

കൊണ്ടു വന്ന, അവന്റെ മുമ്പാകെ

വീണ, താൻ ഇന്ന സംഗതിക്കായി

ട്ട അവ റെ തൊട്ട എന്നും, ഉടനെ

താൻ സൌഖ്യപ്പെട്ട പ്രകാരവും സ്

കല ജനങ്ങളുടെയും മുമ്പാകെ അ

വാട അറിയിച്ചു.

ര്വ്വ അപ്പൊൾ അവാർ അവാ

ട, പുത്രി, ഖെ ധ ുമായി ിക്ക : നി

ന്റെ വിശ്വാസം ിനെ രക്ഷിച്ചു.

സമാധാനത്തൊടെ പാക എന

പറഞ്ഞു.

രംൻ അവ ർ പിനെയും സംസാ

ിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, സഭാപ്ര

മാ5ിയുടെ വീട്ടിൽനിന്ന് ഒരു തൻ

( )

വ6 സബ് 2്ന അവ എ ന് 5 ആ വ വന, അവനൊട, നിന്റെ മകൾ
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മരിച്ചുപൊയി, ഗുരുവിന്റെ പ്രയാ, പിനെ അവൻ തന്റെ പന്ത്രണ്ട്

സപ്പെടുത്തെണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു.

l

ശിഷ്യന്മാരെ ഒന്നിച്ച വിളിച്ചു. അവ

@ം യെശു അത് കെട്ടാറെ അവ |ക. സകല പിശാചുകളുടെ മെല്ലം,

നൊട ഉത്തർമായിട്ട, നീ ഭയപ്പെ

ടരുത്: വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്തു,

അപ്പൊൾ അവൾ സൌബ്രമാക്കപ്പെ

ടൂാ എന്ന പറഞ്ഞു.

@. പിന്നെ അവൻ വീട്ടിലെക്ക

വന്നപ്പൊൾ, പത്രൊസിനെയും,

യാക്കൊബിനെയും, യൊ ഹന്നാന്റെ

യും, ബാലസ്ത്രീയുടെ അപ്പനെയും

അമ്മയെയും അല്ലാതെ, മറെറാരു

ത്തിന്റെയും അകത്ത വരുവാൻ സ

മ്മതിച്ചില്ല.

@വ എല്ലാവരും അവളെ കഠിച്ച

കർത്തെ, വില്പിച്ചപ്പൊൾ, അവൻ,

നിങ്ങൾ കർസെയണ്ട; അവൾ മരിച്ചി

ല്ല, ഉറങ്ങുന്നത്രെ എന്ന വചറഞ്ഞു.

@മ്പ എന്നാറെ അവ് മരിച്ചുപൊ

യി എന്ന് അറിക്കൊണ്ട്, അവർ

അവനെ പരിഹസിച്ചു.

ഭൂരം പിനെ അവൻ എല്ലാവരെ

യും പുറത്താക്കി, അവളുടെ കയ്യെ

പിടിച്ച, ബാലെ. എഴുനില്ല. എന്ന

വിളിച്ചപറഞ്ഞു.

@@ അപ്പൊൾ അവളുടെ ആത്മാ

ബ തിരിച്ചുവന്നു, ഉടനെ അവൾ

എഴുനീറ്റു; വിശെഷിച്ച അവകക

ഭക്ഷണം കൊടുക്കെണമെന്ന അവ

ൻ കല്പിച്ചു. ്

@ൗ എന്നാറെ അവളുടെ അമ്മയ

പ്പന്മാർ വിസ്തയപ്പെട്ടു; ഉണ്ടായ കാ

ും ആതൊടൂം അറിയിക്കരുത് എന്ന

അവൻ അവരൊട്കല്പികയും ചെയ്തു

റർ അദൃായം.

ബ ക്രിസ്തു തന്റെ അപ്പൊസ്റ്റൊല

്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്._5 എ

റൊദെസ് അവനെ കാണാൻ

ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.-വവ്വ ക്രിസ്തുവി

റെർ രൂപാന്തരം.-ബ9 അവൻ

അത്രയുമല്ല വൃാധികളെ സ്പ്രസ്ഥമാ

ക്കുവാനും ശക്തിയും അധികാരവും

കൊടുത്തു.

വ, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം പ്രസം

ഗിപ്പാനും, തൊഗികളെ സൌബ്ലുമാ

ക്കുവാനും അവരെ അവൻ അയച്ചു.

വ അവൻ അവതൊട, നിങ്ങൾ വ

ഴിക വടികളെങ്കിലും, ചൊക്കണമെ

ങ്കിലും, അപ്പമെങ്കിലും, ദ്രവൃമെങ്കി

ലും, ഒന്നും എടുത്ത്കൊള്ളരുത : cരം

അണ്ട കപ്പായങ്ങളും ഉണ്ടാകരുത്.

ര് നിങ്ങൾ യാതൊരു വിട്ടിലെക്കും

പ്രവെശിച്ചാൽ, അവിടെ പാപ്പിൻ,

പിനെ അവിടെനിന്ന് പുറപ്പെട്ട

പൊക്വിൻ :

@ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ

കൊള്ളാതെ ഇരിക്കുമൊ, നിങ്ങൾ

ആ നഗരത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടു

ാൾ അവരുടെ നെതെ സാക്ഷി

ക്കായിട്ട നിങ്ങളുടെ കാലുകളിൽനി

ന്ന പൊടി ക്രടി തട്ടിക്കള വിൻ എ

ന്ന വ്lറഞ്ഞു.

സ്ത്ര പിന്നെ അവർ പുറപ്പെട്ട ഗ്രാ

മങ്ങൾ തൊറും എല്ലാടത്തിലും എവ

ൻ ശൈലിയൊനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊ

ണ്ടും, [രൊഗികളെ] സൌഖ്യമാക്കി

കൊണ്ടും സഞ്ചരിച്ചു.

b | അന്ന തെരൂാകൊന്നായ എ

റൊദെസ് അവനാൽ ചെയ്യപ്പെട്ട

കാഴ്വങ്ങൾ ഒക്കെയും കെട്ടു; ചിലർ

യൊഹന്നാൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉ

യിലെത്തഴു നെറ്റു എന്നും,

വ്വ ചിലർ എലിയാ പ്രതൃക്ഷനാ

യി എന്നും, ചിലർ പഴയ ദിഘ2

(ിമാരിൽ ഒരുത്തൻ ഉയിത്തെഴുനീ

റ്റു എന്നും പറഞ്ഞത്കൊണ്ട്, അ

വൻ വൃാകലപ്പെട്ടു.

ൻ പിന്നെ എറൊദെസ, ഞാൻ യൊ

ബ

ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ സൌഖ്യമാക്കുന്നത്. cനൊനെ ശിരഃചെരദന ചെയ്തു.
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എന്നാൽ ഞാൻ യാതൊരുത്തനെ

കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ

കെഠിക്കുന്നുവൊ, ഇവൻ ആരാക

ന്നു? എന്ന് പറഞ്ഞു; അവന്റെ കാ

ബാൻ ആഗ്രഹികയും ചെയ്യു.

.ം പിന്നെ അപ്പൊസ്റ്റൈാലന്മാർ

തിരിച്ചുവന്ന, തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാ

യ്യങ്ങൾ ഒക്കെയും അവനൊട വിവ

രമായി അറിയിച്ചു. അപ്പൊ അ

വൻ അവരെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ട്, ബെത

മൈസാദ് എന്ന വ്1ട്ടണത്തൊട ചെ

ന വനമായുള്ള സ്ഥലത്തെക്കു പ്ര

തെ,കമായിട്ട പൊയി.

ം.ം ജനങ്ങളും ആയത അറിഞ്ഞ,അ

വമെൻറ പിന്നാലെ ചെന്നു : അവൻ

അവരെ കൈക്കൊണ്ട്, ദൈവത്തി

ന്റെ രാജ്യത്തെ കഠിച്ച അവതൊട

സംസാരിച്ച്, സ്പ്രസ്ഥതയെ കൊണ്ട

ആവശ്ശ്യമുള്ളവരെയും സചസ്ഥമാക്കി.

ഫവ. അപ്പൊൾ പകൽ അസ്തമിച്ച

തുടങ്ങി, പന്ത്രണ്ട പെർ വന്ന, അ

വനൊട, നാം ഇവിടെ വനമായു

ള്ള സ്ഥലത്തിൽ ആക്കൊണ്ട്, പുരു

ഷാരം ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെക്കും

ദൈശങ്ങളിലെക്കും പൊയി, പാപ്പാ

നായിട്ടം, ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെ

സമ്പാദിപ്പാനിയിട്ടും, അവത്തെ പറ

ഞയക്കെ6നം എന്ന പറഞ്ഞു.

ചമ്പ എന്നാറെ അവൻ അവരൊ

ട, നിങ്ങൾ അവക ഭക്ഷിപ്പാൻ

കൊടുപ്പിൻ എന്ന പറഞ്ഞു. പിന്നെ

അവർ, ഞങ്ങൾ പൊയി, ഠനം ജ

നങ്ങൾക്കു ഒക്കെയും ആഹാസം കൊ

ള്ളാഞ്ഞാൽ, അഞ്ച അപ്പവും രണ്ട് മി

നും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം

ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

ഫര് എന്ത് കൊണ്ടെന്നാൽ എക്സൈദ

ശം അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടാ

യിരുന്നു. എന്നാൽ അവൻ തന്റെ

ശിഷ്യന്മാരൊട്, അവരെ അമ്പത

അമ്പതായി പങ്ക്തിയിലിരുത്തുവിൻ

.

ഫ@ അവർ അപ്രകാരം തന്നെ

ചെയ്യ, എല്ലാവരെയും ഇരുത്തി. '

.Lനു അപ്പൊൾ അവൻ ആ അഞ്ച്

അപ്പവും രണ്ട് മീനും എടുത്ത് കൊ

ണ്ട്, ആകാശത്തിലെക്ക് മെല്ലൊട്ട

നൊക്കി, അവയെ വാഴ്ത്തി മുറിച്ച്,

പുരുഷാർത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെപ്പാ

നായിട്ട ശിഷ്യന്മാ കൊടുത്തു.

ഫ5 അവർ ഭക്ഷിച്ച, എല്ലാവരും

തൃപ്തന്മാരായി; അത്രയുമല്ല അവ്

ശൈലിച്ചു കഷണങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട

കൊട്ട എടുക്കപ്പെട്ടു.

ഠഷ || പിനെ ഉണ്ടായത് എന്റെ

ന്നാൽ, അവൻ തനിച്ച പ്രാതിച്ചു

കൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ, അവന്റെ ശി

ഷ്യന്മാർ അവനൊട ക്രടെ ഉണ്ടായി

രുന്നു : അപ്പൊൽ അവൻ അവതൊ

ട, ഞാൻ ആരാകുന്നു? എന്ന ജന

ങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന ചൊദിച്ചു.

ഫൻ അവർ ഉത്തരമായിട്ടു, ചിലർ

യൊഹന്നാൻ ബപൂിസ്തു എന്നും, ചി

ലർ എലിയ എന്നും, മറ്റ ചില്

പഴയ ിഘദൾിമാരിൽ ഒരുത്തൻ

പിനെയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നും

[പറയുന്നു) എന്ന പറഞ്ഞു

വം അവൻ അവരൊട്, എങ്കിൽ ഞാ

ൻ ആർാകുന്നു? എന്ന നിങ്ങൾ പറ

യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പഖ്ത്രാസ ഉ

ത്തരമായിട്ട,നി ദൈവത്തിന്റെ ക്രി

സ്സു, എന്ന പറഞ്ഞു.

വ. അപ്പൊൾ അവർ അത് ആ

തൊടും പറയരുത് എന്ന അവൻ

അവരൊട ഉറപ്പായിട്ട കല്പിച്ചു.

വ.വ. മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ വളരെ

കഷ്ടപ്പെടുകയും, ഭൂപ്പാർാലും പ്ര

ധാനാചാഴ്വാരാലും ഉപാദ്ധ്യായ

ാർാലും തള്ളിക്കളയപ്പെടുകയും,

കൊല്ലപ്പെടുകയും, മൂന്നാം ദിവസ

ത്തിൽ ഉയിത്തെഴുനില്പംയും ചെയ്യെ

ണ്ടുന്നതാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

വമ്പ. പിനെയും അവൻ എല്ലാവ

() 2

എന്ന പറഞ്ഞു. തൊടും പറഞ്ഞു, യാതൊരുത്തനും
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എന്റെ പിനാലെ വരുവാൻ മന ബം അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, മൊശെ

സ്സുണ്ടായാൽ, അവൻ തന്നെ താൻ യും എലിയായുമായ രണ്ട് പുരുഷ

്വറുത്ത്, തന്റെ കുരിശ ദിനം പ്ര|ാർ അവനൊട ക്രടെ സംസാരി

തിയും എടുത്തുകൊണ്ട്, എന്റെ പി

ന06 ല വ 06ട്ട.

വര, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആകെ

ങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ച

6 കാഠംവാൻ മനസ്സുണ്ടായാൽ, അി

വൻ അതിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടആം: എ

നാൽ ആരെങ്കിലും എന്റെഠ നിമി

ത്തമായിട്ടു തന്റെ ജീവനെ നജ്

പ്പെട്ടത്തിയാൺ , അവൻ അരിനെ

രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും.

വl@ എന്തുകൊണ്ടെനാൽ ഒരു മനു

ഷ്യൻ ഭൂലൈാകം മുഴുവനും ലാഭം വ

രുത്തികൊണ്ട്, തമന്നതാൻ നഷ്ടപ്പെ

ടുതുകയൊ, ചെതപ്പെ; ക്യാ ചെ

യൂാൽ, അവന എന്ത പ്രയൊജനമു

ള്ളൂ?

വ.സ്ന എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ആ തെ

ങ്കിലും എന്നെ കിച്ചും എന്റെ വച

നങ്ങളെ, കുറിച്ചും ലജ്പ്പെടുമൊ,

അവ നെ കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രൻ ത

റെൻഠയും തന്റെ റ പിതാവിന്റെയും

പരിശുദ്ധമൂതന്മാരുടെയും മഹത്വ

തൊടെ വരുമ്പോൾ, ലജപ്പെടും.

വ. എന്നാൽ ഇവിടെ നില്പുന:വ

രിൽ ചിലർ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം

കാണു വൊട്ട വും, മർാം ആസ്വദി

കയില്ല എന്ന താൻ സ്തൃമായിട്ട

നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

വവ്വ | cരം വചനങ്ങൾക്കു പിമ്പ

എക ഭശം എട്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ

പ്പൊൾ, ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ,

അവൻ പ6ത്രാസിനെയും യൊഹ

ന്നാനെയും യാക്കൊബിനെയും ക്ര

ട്ടികൊണ്ട്, പ്രാതിപ്പാനായിട്ട ഒരു

മലയിലെക്കു കിർറി പൊയി.

വൻ അവൻ പ്രാതിക്കുമ്പൊൾ,

', അവർ മഹതപത്തൊⓝട കാ

ണപ്പെട്ടു. അവൻ യെറുശലമിൽ നി

വൃത്തിക്കെണ്ടുന്ന അവന്റെ മരണ

ത്തെ കുറിച്ച സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരു

ബ.

മ്പവ. എന്നാൽ പ്രൈാസും അവ

കെനാട ക്രടെ ഉള്ള വരും ഉറക്കം

കൊണ്ട മയങ്ങിപ്പൊയി; പിനെ അ

വർ ഉണനപ്പൊൾ അവന്റെ മഹ

പത്തെയും, അപ്നാട ക്രടെ നി

ല്പഒന്ന അണു വുരുഷന്മാർയും ക

മ്പമ്പ പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

ന്നാൽ, ആ ഇരുവരും അവനെ വി

ട്ട പിരിയുമ്പൊൾ, പത്രൊസ യെ

ശുവിനൊട, ഗു6:ർാ, നാം ഇവിടെ

ഇിക്കുന്നത് നല്ലത : നാം മൂന്ന ക്രടാ

രങ്ങളെ, ഒന്ന നിനക്കും, ഒന്ന മൊ

ശൈക്കും, ഒന്ന എലിയായിക്കും, ഉ

ണ്ടാക്കെണാം, എന്ന താൻ പറഞ്ഞത

ഇന്നതെന്ന് അറിയാതെ പറഞ്ഞു.

ബരം അവൻ ഇപ്രകാരം പറയു

ബൊൾ, ഒരു മെഷം വന്ന, അവരു

ടെ മെൽ നിഴലിച്ചു : ആ ഇരുവർ

മെഘത്തിലെക്കു പ്രവെശിക്കുമ്പൊൾ

ഇവർ ഭയപ്പെട്ടു.

മ്പG ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ

ആ കന്നു; ഇവ നെ ചെവികൊൾ

വിൻ, എന്ന ആ മഘത്തിൽനിന്ന

ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി.

ബനൂ ആ ശബ്ദം ഉണ്ടായപ്പൊൾ,

യെശു മാത്രം കാണപ്പെട്ടു. പിനെ

അവർ കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങളിൽ ഒ

നും ആ നാളുകളിൽ ആതൊട്ടും അ

ിയിക്കാതെ മൌനമായിരുന്നു.

അവന്റെ മുഖ്യരൂപം മാറി.പൊയി.

അവന്റെ വസ്ത്രവും വെണ്മയായി

മ്പ5 പിറെറ ദിവസത്തിൽ ഉ

ബയത എന്തെന്നാൽ, അവർ മല

ഒശാഭിച്ചു.
യിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പൊരുഖവാഗ്ദു,
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വളരെ ജനക്രട്ടം അവനെ എതി

തെറ്റു.

മ്പവൃ കണ്ടാലും, ആ ക്രട്ടത്തിൽ ഒ

രു മനുഷ്യൻ ഉറക്കെ വിളിച്ച, ഗു

തൊ, എന്റെ മകനെ ചെനാക്കെണ

മെന്ന് ഞാൻ നിന്നൊട അവെ_1ക്ഷി

ന്നു : എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ

ഇനിക്ക ഏക പുത്രൻ ആകന്നു.

മ്പൻ കണ്ടാലും, ഒരു ആത്മാവ് അ

വനെ പിടിക്കുന്നു, അവൻ പെട്ട

ന്ന നിലവിളിക്കുന്നു. അവൻ നുര

തള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് അവ

നെ വലെച്ച, അവനെ ചതെച്ചിട്ട,

പ്രയാസത്തൊടെ അവനെ വിട്ട

ബ. -

രം അതിന്റെ പുറത്താക്കികളെ യെ

ണമെന്ന് ഞാൻ നിന്റെ ശിഷ്യന്മാ

ബ0ട അപെക്ഷിച്ചു. എങ്കിലും അ

വ് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന പറഞ്ഞു.

ര. അപ്പൊൾ യെശു ഉത്തരമാ

യിട്ട, വിശ്വാസമില്ലാത്ത വിപരീത

സന്തതിയായുള്ളൊവെ, ഞാൻ എ

ത്രത്തൊളം നിങ്ങളൊട ക്രടെ ഇരു

ന്ന, നിങ്ങളെ സഹിക്കും ? നിന്റെ

പുത്രനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക

എന്ന പറഞ്ഞു.

ര.വ. അവൻ വരുമ്പൊൾ തന്നെ

പിശാച അവനെ തള്ളിവിട്ട വലെ

-ല്ല. എന്നാറെ യെശു ജെ.ജാതമാ

വിനെ ശാസിച്ചു, പൈതലിനെ

സൌഖ്യമാകി, അവനെ അവന്റെ

അപ്പന എല്പിച്ചു.

രമ്പ. അപ്പൊൾ എല്ലാവരും വൈദ

വത്തിന്റെ മഹതചശക്തിയെ കുറി

ു ഭ്രമിച്ചു. യെശു ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല

കാഴ്വങ്ങളെയും കുറിച്ച എല്ലാവരും

ആശ്ചയ്ക്കപ്പെടുമ്പൊൾ, അവൻ ത

ന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊട്,

ര-ര് നിങ്ങഠം •രം വചനങ്ങളെ

നിങ്ങളുടെ ചെവികളിൽ വെച്ചു

കൊൾവിൻ : എന്തികൊണ്ടെന്നാൽ

കൈകളിലെക്ക് ഏല്പിക്കപ്പെടെണ്ടിവ

രും എന്ന പറഞ്ഞു.

ര-ദ്ര എന്നാറെ അവർ •അം വാക്ക

തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല, അവർ അത്ത ഗ്രഹി

ക്കാതവണ്ണം അവരിൽനിന്നു മറഞ്ഞ

തായിരുന്നു : വിശെഷിച്ചു അവ. ആ

വാകിനെ കുറിച്ച് അവനൊട ചൊ

ദിപ്പാൻ ഭയപ്പെട്ടു.

രസ്ത | പിനെ തങ്ങളിൽ ആർ വ

ലിയവനാകം അന് അവരിൽ ഒരു

വിവാദം ഉണ്ടായി.

ര-തൃ എന്നാറെ യെശു അവരുടെ

ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരം അറിഞ്ഞ്,

ഒരു പൈതലിനെ എടുത്തുകൊണ്ട്,

അവനെ തന്റെ അരികെ നിറു

ത്തി,

ര്വ്വ അവരൊട, ആരെങ്കിലും അം

വൈപതലിനെ എന്റെ നാമത്തിൽ

കൈകൊണ്ടാൽ, എന്നെ കൈക്കൊ

ള്ളൂന്നു : ആരെങ്കിലും എന്നെ കെ

കൊണ്ടാൽ, എന്നെ അയച്ചവനെ

കൈക്കൊള്ളുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാ

ൽ നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും എറ്റ

വും ചെറിയവൻ തനെ വലിയവ

നാകും എന്ന് പറഞ്ഞു.

ര-ൻ അപ്പൊൾ യൊഹന്നാൻ ഉ

ത്തരമായിട്ട, ഗുതൊ, നിന്റെ നാ

മത്തിൽ പിശാചുകളെ പുറത്താക്കി

കളയുന്ന ഒരുത്തനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു

അവൻ ഞങ്ങളൊട ക്രടെ [നി

ഞൻറ്) പിന്നാലെ വരായ്തുകൊണ്ടു

ഞങ്ങൾ അവനെ വിതൊധിച്ചു എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

@ം എന്നാറെ യെശു അവനൊട,

നിങ്ങൾ അവനെ" വിടെർാധിക്കരു

ത : നമൊട വിതൊധമില്ലാത്തവൻ

നമുക്കു വെണ്ടിയവനല്ലൊ ആകന

ത എന്ന പറഞ്ഞു.

@ച | പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

ന്നാൽ, അവൻ മെല്ലൊട്ട എടുതു

കൊള്ളപ്പെടെണ്ടുന്ന കാലം സമീപ

മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ മുനുഷ്യരുടെ മായപ്പൊൾ, അവൻ യെറുശലമി



ഫGo ഒക്കാസ co ു.ല}

ലെക്കു പെ?കവാനായിട്ടു തന്റെ

മുഖം നെതെ വെച്ച്,

@വ തന്റെ മുഖത്തിൻ മുമ്പാകെ

ദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചു. അവർ

പൊയി അവന ഒരുക്കെണ്ടുന്നതിനാ

യിട്ട, ശമറിയക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രാമ

ത്തിലെക്കു പ്രവെശിച്ചു.

@മ്പ. എന്നാറെ അവന്റെ മുഖം,

അവൻ യെറുശലമിലെക്കു പൊകം

വണ്ണമായിരുന്നതകൊണ്ട്, അവർ

അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല.

ഭൂരം അപ്പൊൾ അവന്റെ ശിഷ്യ

നാരായ യാക്കൊബ്ദം ചെയാഹന്നാ

നും അത് കണ്ടാറെ, കത്താവെ, എ

ലിയ ചെയുത പൊലെ തന്നെ,

ആകാശത്തിൽനിന്ന അഗ്നി ഇറങ്ങി

വന്ന, ഇവരെ നശിപ്പിപ്പാൻ ഞ

ങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നരിന നിനക്കു മന

സ്സുണ്ടൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

@@ അപ്പൊൾ അവൻ അിൽിഞ്ഞ,

അവരെ ശാസിച്ചു, നിങ്ങൾ എത

പ്രകാരമുള്ള ആത്മാവൊട കൂടിയ

വാകുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ അറിയു

നില്ല.

@നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യ

്.ൺറ പുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ ആത്മാ

കളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടല്ല, രക്ഷി

പ്പാനായിട്ടതെ വന്നു എന്നു പറ

ഞ്ഞു. പിന്നെ അവർ മറ്റൊരു ഗ്രാ

മത്തിലെക്കു വെച്ചായി.

@ണ്ണ | പിനെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

ന്നാൽ, അവർ വഴിയിൽ ക്രടി പൊ

കമ്പൊൾ, ഒരുത്തൻ അവനൊട്,

കരാവെ, നി എവിടെ പൊയാ

ലും ഞാൻ നിന്നെ പിന്തുടന്നുകൊ

ള്ളാം എന്ന പഠ5ഞ്ഞു.

@്വ്വ എന്നാറെ ചെയശു അവ.6 നാട്,

കുറുനരികൾക്ക് കഴികളും ആകാശ

ത്തിലുള്ള പക്ഷികൾക്ക് ക്രടുകളും ഉ

ണ്ട്; മനുഷ്യന്റെ പുത്രന തന്റെ

തല ചായിപ്പാൻ സ്ഥലമില്ല താനും

" ഭൂൻ പിനെ അവൻ മാരുതൻ,

നൊട, എന്റെ പിന്നാലെ വിക

എന്ന പറഞ്ഞു. എന്നാറെ അവൻ,

കതാവെ, ഞാൻ മുബൈ പൊയി,

എന്റെ അപ്പനെ കഴിച്ചിടുവാൻ

ഇ നിക്ക അനുവാദം തനെ നെഠം എന

വുറ്റ ഞഞ്ഞു.

സ്ത്രം അപ്പൊൾ യെശു അവ.16നാട്,

മർിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ക

ഴിച്ചിടട്ടെ; എന്നാൽ നി പൊയി,

ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ അറിയി

ക്ക എന്ന പറഞ്ഞു.

നു. പിന്നെ മറെറാരുത്തൻ, ക

താവെ, ഞാൻ നിന്നെ പിന്തുടനു

കൊള്ളാം ; എങ്കിലും മുമ്പെ ഞാൻ

പൊയി, എന്റെ വിട്ടിലുള്ള വരൊ

ട യാത്രപറവാനായിട്ട ഇനിക്ക അ

നുവാദം തരെണം എന്നു പറഞ്ഞു.

സ്തവ യെശു അവനൊട, കലപ്പെ

ക്ക് തന്റെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട്, പി

♔നാകം ചെന9 (്ക്കുന ഒരുത്തനും 6 മദ്ര

വത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് യൊവ്വന

ല്ല എന്ന വചറിഞ്ഞു.

്ഥO അഢായം.

ഥ എഴുപത ശിഷ്യന്മാർ അയക്ക

പ്പെട്ടത്.-രു മതാ ശാസിക

6 പട്ടത്.

ംരം കാഴ്വങ്ങളുടെ ശൈഷം കത്താ

വ മറ്റ എഴുപത ആളുകളെ നിയമി

ച്ച, താൻ പൊകുവാൻ ഭാവിക്കുന്ന

സകല നഗരത്തിലെക്കും സ്ഥലത്തി

ലെക്കും അവ തെ • അം രണ്ടായി ത

ന്റെ മുഖത്തിൽ മുമ്പാകെ അയച്ചു.

വ അത്കൊണ്ട് അവൻ അവരൊ

ട പറഞ്ഞു, കൊയിത്ത വളരെ ഉ

ണ്ട സത്യം, വെലക്കാർ ചുരുക്കം താ

നും: അത്കൊണ്ടു തന്റെ കൊയി

ത്തിലെക്കു വെല്ക്കാതെ അയക്കെണ്

മെന്ന കൊയിത്തിന്റെ റ യജമാന

എന്ന് പറഞ്ഞു. നൊട അപെക്ഷിച്ചു കൊകവിൻ.
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ബ നിങ്ങാ പൊഴൊകവിൻ:

കണ്ടാലും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആട്ടി

ൻകുട്ടികളെ എന്ന പൊലെ ചെന്നാ

ഴ്ച, ഭു. ചെട ഇടയിലെക് അയക്കുന്നു. ഥവ ആ നാളിൽ ആ നഗരത്തെ

ര് നിങ്ങൾ മടിശ്ശില എങ്കിലും, |ക്കാൾ സൊദൊമക്കാക്ക് ഏറ്റവും അ

പൊക്കണം എങ്കിലും, ചെരിപ്പുകളെ |നുകൂലമാകം എന്ന ഞാൻ നിങ്ങ

ങ്കിലും എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകരുത: ; ജൊട പറയുന്നു.

വഴിയിൽ ഒരുത്തനെയും സു,ിക് ചമ്പ കൊറസിനെ, നിനക്കു ഹാ

യുമരുത്. കഷ്ടം! ബെതസായിദ്, നിനക്ക് ഹാ

@ നിങ്ങൾ യാതൊര വീട്ടിലെക്കും കഷ്ടം! എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങ

പ്രവെശിച്ചാൽ, •രം വീട്ടിന സമാ ിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട അതിശയങ്ങൾ തു

ധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന ആദ്യം പ റിലും സിദൊനിലും ചെയ്യപ്പെട്ടിരു

റവിൻ. |നു എന്നുവരികിൽ, അവർ പണ്ടെ

ൗ സമാധാനത്തിന്റെ പുത്രൻ അ തന്നെ ചാക്കുശ്ശിലയിലും വെണ്ണീറി

വിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്ത ലൂം ഇരുന്നുംകൊണ്ട്, അനുത്പിക്കു

മാധാനം അതിനെൽ ആവസി മായിരുന്നു.

ത്തിന്റെ രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമീ

പമായി വന്നു എന്നുള്ളത അറിഞ്ഞു

കൊൾവിൻ എന്ന പറവിൻ.

ക്കും : ഇല്ലെങ്കിൽ അത നിങ്ങളിലെ

കു തിരികെ പൊരും. ;

ആ വീട്ടിൽ തന്നെ പാരിത, അ

വർ തരുന്ന വസ്തുക്കളെ ഭക്ഷിച്ച്, ക

ടിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പിൻ: വെലക്കാരൻ

തന്റെ ക്രലിക്ക യൊഗൃന ലൊ ആ

കനത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടിലെക്ക

ബ.

വ്വ പിനെ നിങ്ങൾ യാതൊരു ന

ഗരത്തിലെക്കു എങ്കിലും പ്രവെശിച്ചു,

അവർ നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടാൽ,

നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കപ്പെടുന്ന

വസ്തുക്കളെ ഭക്ഷിപ്പിൻ.

ൻ അതിലുള്ള തൊഗികളെ, സൌ

വൃമാക്കി, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം

നിങ്ങൾക്ക് സമീപമായി വന്നു എന്ന

അവരൊട പറവിൻ. -

ഠം എന്നാൽ നിങ്ങഠം യാതൊരു

നഗരത്തിലെക്കു എങ്കിലും പ്രവെശി

ച്ചു, ആയവർ നിങ്ങളെ കൈക്കൊ

ള്ളാതെ ഇരുന്നാൽ, നിങ്ങൾ അതി

ന്റെ വീഥികളിലെക വുറപ്പെട്ട,

ഫഫ ഞങ്ങളിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന

ഛ. എന്നാൽ ന്യായവിധിയിൽ നി

ങ്ങളെക്കാൾ തുറിനും സിദൊൺം

എറ്റവും അനുകൂലമാകം.

.-@ പിനെ സപ്പെത്താളും ഉയ

ന കപ്പൻഹൊമെ, നിയും പാതാ

ള്ളം വരെയും താഴ്ത്തപ്പെടും.

ച്) നിങ്ങളെ ചെവിക്കൊള്ളുന്ന

വൻ എന്നെ ചെവികൊള്ളുന്നു ; നി

ങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ എന്നെ നി

ന്ദിക്കുന്നു ; എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ

എന്നെ അയച്ചവനെയും നിന്ദിക്കു

ബ.

ംⓖ | പ് നെ ആ എഴുപത ആ

ളുകൾ സന്തൊഷത്തൊടെ തിരിച്ച

വന്ന, കരാവെ, നിന്റെ നാമ

ത്താൽ പിശാചുകളും ക്രടെ ഞങ്ങൾ

കു കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറ

ചവ്വ അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ

ട, സാത്താൻ ആകാശത്തിൽനിന്ന

മിന്നൽ പൊലെ വിഴുന്നത് ഞാൻ

കണ്ടു.

ചൻ കണ്ടാലും, സപ്പങ്ങളിബെലും,

നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ പൊടിയും തെ ജുകളിമ്പെലും, ശത്രുവിന്റെ സ

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു വിരൌധമായി കല ശക്തിയിനെലും ചവിട്ടുവാൻ

തുടച്ചുകളയുന്നു; എന്നാലും ദൈവ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരു



ഥദ്വ, ലൂക്കൊസ മം അ.

ന്നു : ഒനും നിങ്ങളെ ഒരു പ്രകാര

ത്തിലും ഉപദ്രവിക്കയുമില്ല;

വം എന്നാലും ആത്മാക്കൾ നിങ്ങ

d്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള

തിൽ സ്കൊഷപ്പെടാതെ,

ളുടെ നാമങ്ങൾ സപ്റ്റത്തിൽ എഴുതി

യിരിക്കുന്നത്കൊണ്ട് എറ്റവും സ

തൊഷപ്പെടുവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

വച ആ സമയത്ത് യെശു ആത്മാ

വിൽ ആ നന്ദിച്ച, പറഞ്ഞു, പിതാ

വെ, ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെ

യും നാഥ, നി രം കാഴ്വങ്ങളെജ്ഞാ

നികളിൽനിന്നും വിദപാഠാരിൽ

നിന്നും മറ്റെച്ച, ശിശുക്കൾക്കു വെളി

പ്പെടുത്തിയതകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ

്തിക്കുന്നു : അതെ, പിതാവെ, ഇ

പ്രകാരം തന്നെ നിനക്കു നല്ല ഇഷ്ട

മായല്ലൊ.

വ്വ സകലവും എന്റെ പിതാവി

നാൽ ഇനിക്ക ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു

അനുഭവിപ്പാനായിട്ട എന്ത

, ബ്രെണ്ട്? എന്ന അവനെ പരീക്ഷിച്ച

വ- നു.ു.

6.വ

വന്നു എന്നാറെ അവൻ അവ6 നാ

നിങ്ങ ട, വദപ്രമാണത്തിൽ എന്ത എഴു

തിയിരിക്കുന്നു? നീ എങ്ങിനെ വാ

യിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ് അവൻ ഉത്തരമായിട്ട, നീ നി

ന്റെ പുണ്ണ ഹൃദയത്തൊടും, നിന്റെ

പുണ്ണാത്മാവൊട്ടും, നിന്റെ പുണ്ണ

ശക്തിയൊടും, നിന്റെ പുണ്ണ മന

സ്റ്റൈാടും നിന്റെ ദൈവമായ ക

താവിനെയും, നിന്നെ പൊലെ

തന്നെ നിന്റെ അയല്ലാരനെയും

സ്റ്റൈഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു.

വവ്വ അവൻ അവനൊട നീ ഒന

അായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം

ചെയ്തു. എന്നാൽ നീ ജിവിച്ചിരിക്കും

എന്ന വ്ഠഞ്ഞു.

വൻ എന്നാറെ അവൻ ത നെത്താ

ന്നു : പിതാവല്ലാതെ ഒരുത്തനും പു' ന്റ നീതിമാനാകികൊഠംവാൻ മന

ത്രൻ ആർ എന്ന അറിയുന്നില്ല: പു; സ്റ്റായി, യെശുവിനൊട, എന്നാൽ

ത്രനും, പുത്രൻ ആക്സ് അവനെ വെ' എന്റെ അയല്ലാരൻ ആർാകുന്നു ?

ളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവൊ അ| എന്ന പറഞ്ഞു.

വനും അല്ലാതെ ഒരുത്തനും പിതാ .ം അപ്പൊൾ യെശു ഉത്തരമാ

വ ആർ എന്ന അറിയുന്നില്ല.

പമ്പ പിനെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരു

ടെ അടുക്കൽ തിരിഞ്ഞ, പ്രത്രെ.കമാ

യി പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാ

യ്യങ്ങളെ കാണുന്ന കണ്ണുകൾ ഭാഗൃ

മ 32 വ :

വരം എന്നു,കൊണ്ടെനാൽ അനെ

കം ദ്ഘദഗ്ദ മാരും രാജാക്കന്മാരും

നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്വങ്ങളെ കാ

ണാനും, നിങ്ങൾ കൊക്കുന്ന കായ്യ

ങ്ങളെ കൊനും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും,

അവർ കാണാതെയും കൊതെ

യും ഇരുന്നു എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊ

ട പറയുന്നു .

വ@ , അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, വ്വാ

യശാസ്ത്രിയായ ഒരുത്തൻ എഴുറി

യിട്ട പറഞ്ഞു, ഒരുത്തൻ യെറുശല

മിൽനിന്ന യെറിഫൊയിലെക്കു പൊ

യി, കള്ളന്മാരുടെ ഇടയിൽ അക

പ്പെട്ടു. അവർ അവന്റെ വസ്ത്രം ഊ

രി, മുറിപ്പെടുത്തി, അവനെ അദ്ധ

പ്രാണനൊടെ വിട്ടുപൊയി.

മ്പ. പിന്നെ അസംഗതിയായി ഒ

രു ആചായ്യൻ ആ വഴിയെ പൊ

യി : അവനെ കണ്ടപ്പൊൾ, അപ്പ

റത്ത കൂടി ഒഴിഞ്ഞുപൊയി.

ന.വ. അപ്രകാരം തന്നെ ഒരു ലെ

വായക്കാരനും, താൻ ആ സ്ഥലത്താ

യ പ്പൊൾ വന്ന കണ്ടു, അപ്പുറത്ത

ക്രടി ഒഴിഞ്ഞുപൊയി.

മ്പാ പിനെ ഒരു ശമറിയക്കാരൻ

വഴിയാത്ര പൊകമെമ്പാൾ, അവ

്റ്, ഗുഡൊ, ഞാൻ നിജൂ ജീവനെ ൻ ഇരു നെടത്ത വന്ന, അവനെ
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കണ്ടപ്പൊൾ അലിവുതൊനി, നിനക്ക വിചാരമില്ല യൊ? ആക

മ്പര അവന്റെ അരികെ ചെന്ന, യാൽ അവൾ ഇനിക സഹായം

അവന്റെ മുറിവുകളിൽ എണ്ണയും ചെയ്യെണ്ടുന്നതിന് അവളൊട ക

വീഞ്ഞും പകൻ, ് മുറിവുകളെ ], ലിക്ക എന്ന പറഞ്ഞു.

കെട്ടി, അവനെ തന്റെ സന്ത ഋ രച അപ്പൊൾ യെശു ഉത്തരമാ

ഗത്തിനെൽ കനെറ്റി, അവനെ ഒ , യിട്ടു അവളൊട, മതായെ, മതാ

രു വഴിയമ്പലത്തിലെക്ക കൊണ്ടു യെ, നി വളരെ കാഴ്വങ്ങളെ ക

പൊയി, അവനെ വിചാരിച്ചു. 1റിച്ച വിചാരപ്പെട്ട പരിശ്രമപ്പെടു

ബ@ പിറെറ ദിവസം അവൻ പൂ നു: -

റപ്പെട്ട ചെമ്പാഠ്, രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ ര.വ. എന്നാൽ ഒരു കാഴ്വം ആവ

എടുത്ത്, വഴിയമ്പലക്കാരന കൊടു ശ്രമുള്ളതാകുന്നു : മറിയ നല്ല പങ്ക

ത്ത്, അവനൊട, ഇവനെ വിചാ തെരിഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ആയത

രിച്ചുകൊkക് നി അധികമായിട്ട അവളിൽനിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെ

എന്തു എങ്കിലും ചിലവിട്ടാൽ, അത ടൂകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

ഞാൻ തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ നിനക്കു

തന്നുകൊള്ളാം എന്ന വുറ5ഞ്ഞു. -

മ്പ് അങ്ങിനെ കള്ളന്മാരുടെ ഇ ച ക്രിസ്തു പ്രാതിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കു

ടയിൽ അകപ്പെട്ടവന അം മൂവരി നത്.--ര സംസാരിപ്പാൻ വ

ൽ എവൻ അയല്പാരനായി എന്ന ഹിയാത്തൊരു പിശാചിനെ പുറ

നിനക്കു തൊന്നുന്നു ? അാക്ടികളയുന്നത്._വൻഅവൻ

മ്പ് അവനൊട കരുണാ ചെയു, | ജനങ്ങൾക പ്രസംഗിക്കുയും.--

വൻ എന്ന അവൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ , ബ5 പറിഗെശന്മാരെയും ഉപാദ്ധ്യാ

് യശ്ര അവനൊട, നീയും പൊ യന്മാരെയും നൃായശാസ്ത്രിമാരെ

യി, അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്തു, എ യും ശാസിക്കുന്നത്.

ന്ന പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഉണ്ടായത എന്തെന്നാൽ,

നു പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെ അവൻ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ പ്രാത്ഥിച്ചു

ന്നാൽ, അവർ പൊക്ബൊൾ, അ കൊണ്ടിരുന്നു, കഴിഞ്ഞതിന്റെ റ ശൈ

വൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെക്കു പ്രവെ ഷം അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരു

ശിച്ചു. അവിടെ മതാ എന്ന പെ' ത്തൻ അവനൊട, കരാവെ, യൊ

രുള്ള ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ റ വിട്ടിലെക|ഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാ

അവനെ കൈകൊണ്ടു. |തഠിപ്പാൻ പഠിപ്പിച്ചത പൊലെ, നി

മ്പൻ അവക്ക് മറിയ എന്ന പെ |യും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കെണം എന്ന

രുള്ള ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരു പറഞ്ഞു. -

ന്നു; ഇവൾ യെശുവിന്റെ പാദ | വ. അവൻ അവരൊട, നിങ്ങൾ

ങ്ങളിൽ ഇരുന്ന്, അവാtറ വച പ്രാരിക്കുമ്പൊക ഇപ്രകാരം പറ

നം കെട്ടു. വിൻ, ഞങ്ങളുടെ സുസ്ഥനായ

രം എന്നാൽ മതാ വളരെ ശു പിതാവെ, നിന്റെ നാമം പരിശു

ശ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച വില |ദ്ധമാക്കപ്പെടെണമെ. നിന്റെ രാ

:്, അവ് അവന്റെ അടുകൽ | ജ്യം വരെണമെ. സപ്ത്തിലെ

വന്ന, കതാവെ, ഞാൻ മാത്രം | പൊലെ ഭൂമിയിലും നിഴെൻറ ഇഷ്ടം

ശുശ്രഷ ചെയ്താനായിട്ട എന്റെ | ചെയ്യപ്പെടെണമെ.

-ല്ല അയ്യായം.

സഹൊദരി എന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നത . ഞങ്ങൾക ദിനംപ്രതിയുള്ള അ
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പ്പം ദിനംപ്രതി ഞങ്ങൾക്ക് തന്റെ

ബ.

രം ഞങ്ങൾക്ക് കറ്റം ചെയ്യുന്നവ

നൊട എല്ലാവനൊടും ഞങ്ങൾ ക്ഷ

മിക്കുന്നത്കൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ പ9

പങ്ങളെ ഞങ്ങളൊടും ക്ഷമിക്കെ

ണമെ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലെക

അകപ്പെടുത്താതെ, ഞങ്ങ ജെ. ദൊഷ

ത്തിൽനിന്ന് രക്ഷികയും ചെയ്യെണ്ട

അവന കൊടുക്കുമൊ?

@ പിന്നെ അവൻ അവരൊട പ്

നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ത

മെ, എന്ന വചറഞ്ഞു.

റഞ്ഞു,

നിക്ക് ഒരു സ്റ്റൈഹിതൻ ഉണ്ടായി,

അദ്ധരാത്രിയിൽ അവന്റെ അടുക

ൽ ചെന്ന്, അവനൊട, സ്റ്റൈഹിത,

നൂ എന്റെ ഒരു സ്റ്റൈഹിതൻ വഴി

യാത്രയിൽ എന്റെ അടുക്കൽ വ

ന്നിരിക്കുന്നു, അവന്റെ മുമ്പാകെ വി

ള്ളുവാൻ ഇ നിക്ക ഒന്നുമില്ലായ്മ, കൊ

ണ്ട്, ഇനിക മൂന്ന അപ്പം കടം ത

രിക എന്ന പറഞ്ഞാറെ,

അകത്തിരിക്കുന്നവൻ, എനെ'പ്ര

യാസപ്പെടുത്തിരുത : ഇപ്പൊൾ കത

ക പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു, എന്റെ റ കൈപ്

തങ്ങളും എന്നൊട ക്രടെ കിടക്കയിൽ

കിടക്കുന്നു, എഴുനിറ, നിനക്കു ത

രുവാൻ ഇനിക്ക് കഴികയില്ലെന്ന ഉ

ത്തരമായിട്ട പറഞ്ഞാലും,

വ്വ അവൻ തന്റെ സ്റ്റെഫിതനാക

കൊണ്ട്, എഴുനീറ്റ്, അവന കൊ

ടുകയില്ല എങ്കിലും, അവന്റെ നിബ

ന്ധം ഫെതുവായിട്ട അവൻ എഴുനീ

ററ, അവന വെണ്ടുന്നതത്രെയും

കൊടുക്കും എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊട

പറയുന്നു.

ൻ പിന്നെയും ഞാൻ നിങ്ങളൊട

പറയുന്നു, ചൊദിപ്പിൻ, അപ്പൊൾ

നിങ്ങൾക്ക് തർപ്പെടും; അനെപഷി

പ്പിൻ, അപ്പൊൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെ

തും; മുട്ടവിൻ, അപ്പൊൾ നിങ്ങൾ

ക് തുറക്കപ്പെടും.

ക്കുന്നവന എല്ലാവനും കിട്ടുന്നു; അ

നെ_ഷിക്കുന്നവനും കണ്ടെത്തുന്നു ;

മുട്ടനവന തുറക്കപ്പെടുകയും ചെ

യ്യും.

ച്ച നിങ്ങളിൽ പിതാവായിരിക്കു

ന ഒരുത്തനൊട മകൻ അപ്പം ചൊ

ദിച്ചാൽ, അവന അവൻ ഒരു ക

ല്ല കൊടുക്കുമൊ? ഒരു മിൻ ചൊദി

ച്ചാൽ, മിനിന്ന പകരം ഒരു പാമ്പ

ചവ, അല്ല അവൻ ഒരു മുട്ട ചൊ

ദിച്ചാൽ, അവന ഒരു തെള കൊടു

ക്കു മാ ?

കമ്പ അത്കൊണ്ട ദൈാഷികളാക

ന്ന നിങ്ങഠ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കു ന

ല്ല ലാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയു

നു എങ്കിൽ, എത്ര അധികമായി നി

ഞങ്ങളുടെ സുസ്ഥനായ പിതാവു ത

നൊട ചൊദിക്കുന്നവ് പരിശു

ദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുക്കും?

ഫര് {് പിനെ അവൻ ഉൗമയാ

യിരുന്ന ഒരു പിശാചിനെ പുറത്താ

കി. എന്നാറെ ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാ

ൽ പിശച പുറത്ത പൊയതിന്റെ

ശൈഷം, ഉൗമയായവൻ സംസാരി

ച്ചു; ജനങ്ങളും ആശ്ചയ്ക്കപ്പെട്ടു.

=@ എന്നാലും അവരിൽ ചിലർ,

ഇവൻ പിശാചുകളുടെ പ്രമാണി

യായ ബെയതസ്ബുബിന്റെ കൊ

ണ്ട പിശാചുകളെ പുറത്താക്കുന്നു, എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

കൗ മറ്റ്വർ [അവനെ] പരി

ക്ഷിച്ചു, ആകാശത്തിൽനിന് ഒരുഅ

ടയാളം അവനിൽനിന്ന ചൊദിച്ചു.

ക് അപ്പൊൾ അവൻ അവരുടെ

ചിന്തകളെ അറിഞ്ഞ്, അവരൊട

പറഞ്ഞു, തനിക്കു താൻ വിഖരാധമാ

യി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാജ്യം ഒക്കെ

യും നശിച്ചുപൊകനു; വീട്ടിന വി

തൊധമായി [പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നിവി

ടും വീണുപൊകുന്നു.

മ• എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ചൊദ് ്ഥല അപ്രകാരം സാത്താനും ത
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നിക താൻ വിതൊധമായി പിരി കപ്പെട്ടതുമായി കാണുന്നു.

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവന്റെ രാ വന്നു പിനെ അവൻ ചെന്ന, തന്നെ

ജ്യം എങ്ങിനെ നില്ലകം ? എന്തുകൊ കാം. അധികം ദുഷ്ടതയുള്ള മറ്റും

ണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ബൈയത്സ്ബുബി' എഴ ആത്മാക്കളെ ക്രട്ടികൊണ്ടുവരു

നെ കൊണ്ടു പിശാചുകളെ പുറത്താ' നു, അവർ അകത്ത പ്രവെശിച്ചു,

ക്കുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നു. അവിടെ പാക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ആ

കൻ ഞാൻ ബെയതസബൂബിനെ മനുഷ്യന്റെ ഒടുക്കത്തെ കായ്യങ്ങൾ

കൊണ്ട് പിശാചുകളെ പുറത്താക്കു മുമ്പിലത്തെ തിലും അധികം വഷളാ

ന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർ യി തീരുന്നു.

ആരെ കൊണ്ട് പുറത്താക്കുന്നു ? അ | വസ്ത്ര ് അവൻ •അം കാഴ്വങ്ങളെ

തകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങളുടെ നൂാ പറയുമ്പൊൾ ഉണ്ടായത് എന്തെ

യാധിപതിമാരായി തീരും. ന്നാൽ, കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ അവ

വം എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തി നൊട്, നിന്നെ ചുമന്ന ഗഭപാത്ര

ന്റെ കൈവിരലിനെ കൊണ്ടു പി വും, നി കടിച്ച മുലകളും ഭാശ്മ്യമുള്ള

ശാലുകളെ പുറത്താക്കുന്നു എങ്കിൽ, |വ എന്ന ശബ്ദമിട്ട പറഞ്ഞു.

ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം നിങ്ങളിലെ വൃവൃ എന്നാറെ അവൻ, ദൈവത്തി

കു വന്നിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം. ന്റെ വചനം കെട്ടു, അത കാതു

വ. ആയുധം ധരിച്ചൊരു ബല കൊള്ളുന്നവരല്ലൊ അധികമായി ഭാ

വാൻ തന്റെ അരമനയെ കാക്കു ശ്വാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. -

മ്പൊൾ, അവന്റെ വസ്തുക്കൾ സമാ വൻ പിന്നെ ജനങ്ങൾ തിങ്ങ്

ധാനത്തൊടിരിക്കുന്നു. ക്രടിയപ്പൊൾ, അവൻ പറഞ്ഞു തു

വ.വ. എന്നാൽ അവനെക്കാൾ അ |ടങ്ങി, ഠരം സന്തതി ദൌഷമുള്ളതാ

ധിക ബലവാൻ അവന്റെ നെതെ കന്നു : അത് ഒരു അടയാളം അ

വന്ന, അവനെ ജയിച്ചാൽ, അവൻ നെ_ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും യൊന എ

വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായുള്ള അവന്റെ |ന ദിഘദശിയുടെ അടയാളമല്ലാ

ആയുധവും ഒക്കെയും പറിച്ചുകൊ തെ അതിന മറ്റൊരു അടയാളവും

ണ്ട്, അവന്റെ അപഹൃദങ്ങളെ പ് കൊടുക്കപ്പെടുകയില്ല.

കുതിചെയ്യുന്നു. മ്പം എന്തുകൊണ്ടെനാൽ എതപ്ര

വമ്പ എന്നൊട ക്രടിയില്ലാത്തവൻ കാരം യാന നിനവായക്കാക്സ് അ

ഇനിക്ക വിതൊധമായിരിക്കുന്നു ; എ ടയാളമായിരുന്നു വൊ, അപ്രകാരം

ന്നൊട ക്രട ക്രട്ടാത്തവൻ ചിനിക | മനുഷ്യന്റെ പുത്രനും oരം സന്തതി

യും ചെയ്യുന്നു. ക ആകും.

വര് ജൊത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യ | . തെക്കെ രാജസ്രി നൂായവി

നിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പൊക, അ|ധിയിൽ •രം സന്തതിയുടെ മനുഷ്യ

വൻ നീരില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ തൊട ക്രടെ എഴുനീറ്റ്, അവരെ

ശ_ാസം അനെപക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് സ ശിക്ഷെക്ക വിധിക്കും : അതെന്തകൊ

ഞ്ചരിക്കുന്നു; കാണായ്ക്കൊണ്ട്, അ| ബെന്നാൽ അവക ശൈാലൊമൊ

വൻ, ഞാൻ വിട്ടു പുറപ്പെട്ടുപൊന്ന| സെൻറ ജ്ഞാനം കൊപ്പാനായിട്ട ഭൂ

എന്റെ വീട്ടിലെക്കു തിരിച്ചപൊ മിയുടെ അറുതികളിൽനിന്ന് വന്നു :

കം എന്ന പറയുന്നു. കണ്ടാലും, മെശാലൊമൊനെക്കാൾ ഒ

വ@ എന്നാറെ അവൻ വരുമെമ്പാം് രൂ വലിയൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്.

അത വെടിപ്പാകപ്പെട്ടതും അലങ്കരി | .വ. നീനുവായിലെ മനുഷ്യർ ബ്രാ



ഫⓝ്നു ല്യക്കൊസ ഫച അ.

യവിധിയിൽ •രം സഞ്ഞതിയൊട ക്ര

ടെ എഴുനീറ്റ്, അതിനെ ശിക്ഷെ

ക്ക വിധിക്കും : അതെന്തുകൊണ്ടെ

നാൽ അവർ യൊനായുടെ പ്രസം

ഗത്തിൽ അനു.താപപ്പെട്ട: കണ്ടാ

ലും, യൊനായെക്കാൾ ഒരു വലിയ

വൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്.

ബ്ബ. പിന്നെ ഒരുത്തനും ഒരു വി

ളക്കു കൊളുത്തി, അത ഒരു രഹസ്പ

സ്ഥലത്തിൽ എങ്കിലും, ഒരു പറയിൻ

കീഴിൽ എങ്കിലും വെക്കുന്നില്ല, അക

ത്ത വരുന്നവർ വെളിച്ചം കാണാനാ

യിട്ട ഒരു വിളക്കുതണ്ടിനെമൽ അⓝത്ര

[വെക്കുന്നു.

മ്പര ശർിർത്തിന്റെ വിളക്കു കണ്ണ

ആകുന്നു . അത്കൊണ്ടു നിന്റെ ക

ണ്ണ നിമ്മലമായിരിക്കുമ്പൊൾ, ്റി

ന്റെ ശരീരം മുഴുവനും വെളിച്ചമാ

ക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു; എന്നാൽ അത ഖലാ

ഷമുള്ളതായിരിക്കുമ്പൊഠം, നിന്റെ

ശരിയവും ഇരുട്ടുള്ളതാകുന്നു.

മ്പ@ അത് കൊണ്ടു നിന്നിലുള്ള വെ

ളിച്ചം ഇരുളാകാതെ ഇരിപ്പാൻ ന്യൂ

ക്ഷിക്ക.

റ്.നൂ നിന്റെ ശരീരം ഒരു ഭാഗ

ത്തിലും ഇരുട്ടുള്ളതായിരിക്കാതെ, മുഴു

വനും വെളിച്ചമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു

എങ്കിൽ, ഒരു വിളക്ക് തന്റെ പ്രകാ

ശം കൊണ്ട് നിനക്കു വെളിച്ചം തരു

നെവാളൂ.ള്ളത പൊലെ, മുഴുവനും വെ

ള്ളിച്ചമാക്കപ്പെട്ടതാകം.

ബ {് അവൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു

കൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ ഒരു പറിഗെൻ

തന്നൊട ക്രട പകലത്തെ ഭക്ഷണം

കഴിക്കെണമെന്ന അവനൊട അ

6:പക്ഷിച്ച്: അവൻ അകത്ത പൊ

യി, ഭക്ഷണത്തിന്നിരുന്നു.

ു ഭക്ഷണം കഴിക്കും മുമെമ്പ

അവൻ കളിക്കാതെ ഇരുന്നു, എന

പറ്റി ശൻ കണ്ടിട്ട ആശ്ചല്ലപ്പെട്ടു.

വൻ അപ്പൊൾ കതാവ് അവ

നാരായ നിങ്ങൾ പാനപാത്രത്തി

ന്റെയും ഭക്ഷണപാത്രത്തിന്റെയും

പുറത്ത ഭാഗം ശുദ്ധം ചെയ്യുന്നു; എ

ന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉൾഭാഗം പിടി

ച്ചപറി കൊണ്ടും ദുഷ്ടത കൊണ്ടും നി

റഞ്ഞിരിക്കുന്നു. -

രം ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ, പുറത്തു

ള്ള ത ഉണ്ടാകിയവൻ അകതുള്ളതും

ഉണ്ടാക്കിയില്ലയൊ ?

ര. എന്നാലും നിങ്ങൾക്കുള്ള വസ്തു

ക്കളിൽനിന്ന ധമ്മം കൊടുപ്പിൻ , ഭ്

പ്പൊൾ, കണ്ടാലും, സകലവും നി

ങ്ങൾക്കു ശുദ്ധമായി ിക്കും. -

ര.വ. എങ്കിലൊ പറ്റിഒശ സ്മാരായ

നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം ! എന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ തുളസിയിലും ക

രിവെപ്പിലയിലും സകല സസ്യങ്ങ

ളിലും പത്തിലൊന്ന് കൊടുത്ത്, വ്ലാ

യവും ദൈവ സ്ഫേഹവും വിട്ടുകളയു

ന്നു : നിങ്ങൾ ഇവ ചെയ്തയും, അവ

യും വിട്ടുകളയാതെ ഇരിക്കയും ചെ

യ്യെണ്ടിയിരുന്നു.

രമ്പ പറിഗെശന്മാർായ നിങ്ങൾക

ഹാ കഷ്ടം ! എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നി

ങ്ങൾ സഭകളിൽ പ്രധാന ആസന

ങ്ങളെയും, ചന്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ

ല്ലാസങ്ങളെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

രര. കപടഭക്തിക്കാരായ ഉപാദാ

യന്മാരും പറ്റിയൊരുമായുഒള്ളാ

തെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം! എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ കാണപ്പെ

ടാത്ത സൈപ്രത ക്കല്ലറകളെ പൊലെ

ആകനു: മാഅ ുർ അവയെ അറി

യാതെ അവയുടെ മിതെ നടക്കുന്നു.

ര@ അപ്പൊൾ ന്യായശാസ്ത്രികളി

ൽ ഒരുത്തൻ ഉത്തരമായിട്ട അവ

ചെനാട്, ഗു തൊ, ഇപ്രകാരം വ_Iറക

കൊണ്ട് നി ഞങ്ങളെയും നിന്ദിക്കു

ന്നു എന്ന വുറ്റ ഞഞ്ഞു.

ര-നു പിനെ അവൻ പറഞ്ഞു,

നൂായശാസ്ത്രികളായ നിങ്ങൾക്കും

മനാട പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊഠ് പറിഗെ വഹാ കഷ്ടം ! എതⓝകാ ചെ6്ടന്നാൽ വ



ല്യാസ ഫ്വ സ്ത്ര. ഫG ആ

ഹിപ്പാൻ ഞെരുക്കമുള്ള ചുമടകളെ

നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ കൊണ്ട ചുമപ്പ്

ക്കുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ

വിരലുകളിൽ ഒന്നു കൊണ്ടും ആ ചു

മടകളെ തൊടുന്നില്ല.

ര് നിങ്ങൾക്ക് ഹാ കഷ്ടം! എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ ദിഘദഗ്ദി മാ

രുടെ സൈപ്രതക്കല്ലറകളെ പണിചെയ്യു

ന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പിതാക്ക

ാർ അവ മെൻ കൊന്നു.

ര്വ്വ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ അ

വരെ കൊന്നു. നിങ്ങളു.ം അവരു

ടെ പ്രെതകല്ലറകളെ പണിചെയ്യു

ന്നതകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പിതാക്ക

ന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികളെ നിങ്ങളും

സമ്മതിക്കുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ സാ

ക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു നിശ്ചയം.

രൻ ഇത് ഹെതുവായിട്ട ദൈവത്തി

ന്റെ ജ്ഞാനവും പറയുന്നു. ഞാൻ

ദിഘദഗ്ദിമാരെയും, അപ്പൊസ്റ്റൊല

ന്മാരെയും അവരുടെ അടുക്കൽ അ

യക്കും, അവർ അവരിൽ ചിലരെ

കൊന്ന, ചിലരെ പീഡിപ്പിക്കും.

@ം ലൊകാൻംഭം മുതൽ ആബെലി

ന്റെ രക്തം തുടങ്ങി, പീഠത്തിനും

ദൈവാലയത്തിനും നടുവിൽ നശി

ച്ചുപൊയ സഖറിയയുടെ അക്തം വ

തെയും,

@ം ചിന്നപ്പെട്ടതായുള്ള സകല ദീ

ഘദശിമാരുടെയും രക്തം •രം സ

ന്തതിയൊട ചൊദിക്കപ്പെടെണ്ടുന്ന

തിന ആകനു; അത് cരം സന്തതി

@യാട് തന്നെ ചൊദിക്കപ്പെടും എ

ന ബt സ്ത്രമായിട്ട നിങ്ങളൊട

പറയുന്നു.

അവ സ്ത്രായശാസ്ത്രികളായ നിങ്ങൾ

ക ഹാ കഷ്ടം ! എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ

നിങ്ങൾ അറിവിന്റെ താക്കൊൽ എ

ടുത്തുകളഞ്ഞു: നിങ്ങൾ തന്നെ അക

ത്ത പ്രവെശിച്ചില്ല, അകത്ത പ്രവെ

ശിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ വിതൊധി

@മ്പ അവൻ •ൻം കാഴ്വങ്ങളെ അ

വരൊട പറയുമ്പൊൾ ഉപാദ്ധ്യാ

യന്മാരും പറിശന്മാരും അവനെ ക

റ്റപ്പെടുത്തെങ്ങുന്നതിനായിട്ട അവ

നെ ഒറ്റ നൊകികൊണ്ടും, അവ

ന്റെ വായൊഴികളിൽ വല്ലതും പി

ടിപ്പാൻ അനെ-ഷിച്ചുകൊണ്ടും,

@രം അവർ അവനെ വള്ളതെ നി

ബന്ധിക്കയും, അവൻ ബഹു കാഴ്ച

ങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിപ്പാൻ അ

വനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കയും ചെയ്തു. തു

ടങ്ങി.

്ലവ- അല്പായ.

ച കപടഭക്തിയും തന്നെ അറിയി

ക്കുന്നതിന് മനുഷ്യ ഭയവും വെ

ണ്ട എന്ന ക്രിസ്റ്റ തന്റെ ശിഷ്യ

ാതെ ഒമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്.-ച@

ദ്രവൃാഗ്രഹവും വൃാകുല വിചാര

വും തെറ്റിയിരിക്കെണ്ടുന്നത്.-

ര. വിശ്വാസവും ബുദ്ധിയുമുള്ള

കലവറക്കാരന്റെ സംഗതി.

ഇതിനിടയിൽ എണ്ണമില്ലാത്ത പുരു

ഷാരം അവർ തമ്മിൽ ചവിട്ടുവാൻ

തക്കവണ്ണം വന്ന ക്രടിയപ്പൊൾ, അ

വൻ തന്റെ റ ശിഷ്യന്മാരൊട വ_വ

ഞ്ഞു തുടങ്ങി, മുബൈ നിങ്ങൾ പറിശ

ന്മാരുടെ കപടഭ ിയാകുന്ന പുളി

ച്ച മാവിൽനിന് ജാഗ്രതയായിരി

പ്പിൻ.

വ വെളിപ്പെടാതെ മറഞ്ഞിരിക്കു

നതൊന്നുമില്ല; അറിയപ്പെടാതെ അ

ഹസ്പ്യമായുള്ളതുമില്ല.

മ്പ. അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഇരുളിൽ

എത സംസാരിച്ചവൊ, അത വെളി

ച്ചത്തിൽ കൊക്പ്പെടും; നിങ്ങൾ

അറകളിൽ ചെവിയിൽ സംസാരി

ച്ചതും വീടുകളുടെ ഒമൽ പ്രസംഗി

കപ്പെട്ട .

ണ്ണ ര. വിശൈഷിച്ച എന്റെ സ്റ്റെ

ഹിതന്മാർാകന നിങ്ങളെ9ട ഞാൻ

p

കയും ചെയ്തു. പറയുന്നു. ശരീരത്തെ കൊന്ന, അ



ഫⒺവൃ ലൂക്കൊസ ഫവ. അ.

തിന്റെ ശൈഷം അധികം ഒന്നും

ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവരെ ഭയപ്പെ

ബ.

@ നിങ്ങൾ ആരെ ഭയപ്പെടെണ

മെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം,

കൊന്നതിന്റെ റ ശൈഷം നരകത്തി

ലെക്ക് തള്ളിക്കളവാൻ അധികാരമുള്ള

വനെ ഭയപ്പെടുവിൻ: അതെ, അ

വനെ ഭയപ്പെടുവിൻ, എന്ന ഞാൻ

നിങ്ങളൊട്ട പറയുന്നു.

നൂ അഞ്ച അടക്കളെ കരികിലുകൾ അ

ണ്ട കാശിന വില്ക്കപ്പെടുന്നില്ലയൊ?

അവയിൽ ഒന്നും ദൈവത്തിന്റെ

മുമ്പാകെ മറക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല.

5 അത്രയുമല്ല നിങ്ങളുടെ തലയി

ലെ തൊമങ്ങൾ ഒക്കെയും എണ്ണപ്പെ

ട്ടിരിക്കുന്നു, അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഭ

യപ്പെടരുത : അനെകം അടകള്ക

രികിലുകളെക്കാളും നിങ്ങൾ വിശൈ

ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ്വ പ് നെയും ഞാൻ നിങ്ങളൊട

പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും മനുഷ്യരു

ടെ മുമ്പാകെ എന്നെ അറിയിക്കുമൊ,

അവനെ മനുഷ്യന്റെ പുത്രനും

ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പാ

കെ അറിയിക്കും:

ൻ എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ

എനെ വെറുക്കുന്നവൻ ദൈവത്തി

ന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പാകെ വെറു

ക്ക കപ്പ5 •

ചം പിനെ ആരെങ്കിലും മനുഷ്യ

ന്റെ പുത്രന വിശൊധമായി ഒരു

വാക്കു പറഞ്ഞാൽ, അത അവനൊ

ട ക്ഷമിക്കപ്പെടും; പരിശുദ്ധാത്മാ

വിന വിക്കൻാധമായി ദൂഷണം പ

റയുന്നവനൊട അത ക്ഷമിക്കപ്പെടു

കയില്ല താനും.

ച. പിനെയും അവർ നിങ്ങളെ

ദൈവസഭകൾക്കും, ആധിപതൃങ്ങ

്ക്കും, അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പാകെ

കൊണ്ടുപൊകമ്പൊൾ, എങ്ങിനെ

ന്നെങ്കിലും, എന്തു പറയെണം എന്നെ

ങ്കിലും നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത്.

ചവ, എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

പറയെണ്ടുന്ന കാഴ്വങ്ങളെ പരിശു

ദ്ധാത്മാവ് ആ സമയത്ത് തന്നെ നി

ങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും.

.=മ്പ. അപ്പൊൾ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഒ.

രുത്തൻ അവനൊട, ഗുതൊ, എ

ന്റെ സഹൊദരൻ ഇനിക്കും തനി

ക്കുമുള്ള അവകാശം പകതി ചെയ്യാ

നായിട്ട അവനൊട കല്പിക്കെണമെ

ന്ന പറഞ്ഞു.

ഫര് എന്നാറെ അവൻ അവനൊ

ട, മനുഷ്യ, എന്നെ നിങ്ങൾക്ക വ്വാ

യാധിപതിയായിട്ടു എങ്കിലും, പക

തി ചെയ്യുന്നവനായിട്ടു എങ്കിലും ആ

കിയവൻ ആർ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ച@ പിനെ അവൻ അവതൊട്,

ദ്രവൃാഗ്രഹത്തിൽനിന്ന സൂക്ഷിച്ച ജാ

ഗ്രതപ്പെട്ടുകൊൾവിൻ; ബ

പരിപൂണ്ണ സമ്പത്തുകൾ ഉണ്ടായിരു

ന്നാലും അവയാൽ അവന്റെ ജിവ

നുണ്ടാകുന്നതല്ലല്ലൊ എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫസ്ത അത്രയുമല്ല അവൻ അവരൊ

ട ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു. ആയതെന്ത

നാൽ, ധനവ1ാനായൊരു മന്ദു

ന്റെ നിലം നന്നായി വിളഞ്ഞു;

ഫ്) അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ ഉ

ള്ളിൽ വിചാരിച്ച, പഠഞ്ഞു. എന്റെ

ധാസ്ത്രങ്ങളെ ക്രട്ടി ഇടുവാൻ ഇനി

ക സ്ഥലമില്ലായ്മ,കൊണ്ട്, ഞാൻ എ

ന്ത ചെയ്യും ?

ഫവൃ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും. ഞാൻ

എന്റെൻറ കള്പ്പരകളെ പൊളിച്ചകള

ഞ്ഞ, അധികം വലിയവ പണി ചെ

യു, അവിടെ എന്റെ ധാവ്വങ്ങളെ

ഒക്കെയും എന്റെ നല്ല വസ്തകളെ

യും ക്രട്ടി ഇടും. -

ചൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ആ

ത്മാവിനൊട, ആത്മാവെ, നിനക

എറിയ സംവത്സരങ്ങൾക്കു വളരെ

യൊ,എന്തൊ ഉത്തരം പറയണം എ നല്ല വസ്തുക്കൾ വെകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:



ലൂക്കൊസ ഫവ ആ. ഫⒺ നർ

ആശ്വസിക, ഭക്ഷിക്ക, കടിക, ആ

നറിച്ചുകൊൾക, എന്ന പറയും, എ

ന പറഞ്ഞു.

നെ വളരുന്നു എന്ന അവയെ വി

ചാരിപ്പിൻ: അവ അദ്ധപാനപ്പെടു

ന്നതുമില്ല, ആല്ലകന്നതുമില്ല. എന്നാലും

വം എന്നാറെ ദൈവം അവനൊ ശൈാലൊമൊൻ തന്റൊ സകല മ

ട, ബുദ്ധിഫിന്നെ, cരം തിയി ഹതപത്തിലും ഇവയിൽ ഒന്നു പൊ

ൽ നിന്റെ ആത്മാവ് നിന്നിൽനി! ലെ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന

ന്ന ചൊദികപ്പെടും . അപ്പൊക നി ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

ശൈഖരിച്ച വസ്തുകൾ ആരുടെ ആ വ.വ്വ അത്കൊണ്ടു ഇന്ന വയലിലി

കാ ? എന്ന പറഞ്ഞു.  ിക്കുന്നതും നാളെ അടപ്പിൽ ഇട

വ. ദൈവത്തിങ്കൽ സമ്പന്നനാ' നെപ്പടുന്നതുമായുള്ള പുല്ല ഖെദവ ഇ

യിരികാതെ, തനികായിട്ടു തന്നെ നി|പ്രകാരം ഉടുപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അ

കൊപം ക്രട്ടി വെക്കുന്നവൻ ഇപ്ര|ല്പ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ എത്ര

കാരം ആകന്നു. -

വ്വ, ണ്ണ പിനെ അവൻ തന്റെ

ശിഷ്യന്മാരൊട പറഞ്ഞു, അത്കൊ

ണ്ടു നിങ്ങൾ എത ഭക്ഷിക്കെണ്ടു, എ

ന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവനെ കുറിച്ചും,

എത ഉടുക്കെണ്ടു, എന്ന നിങ്ങളുടെ

ശരീരത്തെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരു

ത, എന് ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറ

യുന്നു. -

വന. ഭക്ഷണത്തെകാൾ ജീവനും,

ഉടുപ്പിനെക്കാൾ ശരീരവും അധിക

ബ.

വരം കഴകകളെ വിചാരിച്ചുകൊ

ംവിൻ അവ വിതെക്കുന്നതുമില്ല,

കൊയ്യുന്നതുമില്ല; അവെക പണ്ടുക

ശാലയും ഇല്ല കളപ്പുരയും ഇല്ല;. എ

ങ്കിലും ദൈവം അവയെ പുലര്തു

നു : പക്ഷികളെക്കാളും നിങ്ങൾ എ

ത്രയും അധികം വിശൈഷതപ്പെട്ടി

രിക്കുന്നു ?

വ@ പിനെയും വിചാരപ്പെടുന്ന

തിനാൽ തന്റെ ശരീര അളവിൽ

ഒരു മുളം ക്രടെ ക്രട്ടവാൻ നിങ്ങളി

ൽ ആക്സ് കഴിയും ?

വനു അത്കൊണ്ട ഏറ്റവും അല്പ

മായുള്ളത നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യാൻ ക

ഴികയില്ലെങ്കിൽ ശിക്ടം കാഴ്വങ്ങളെ

കുറിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിന് വിചാര

പ്പെടുന്നു ?

വഈ ലിലി എന്ന പുഷങ്ങൾ എങ്ങി

യും അധികം [ഉടുപ്പിക്കും ? )
വൻ വിശൈഷിച്ചും നിങ്ങൾ എത്

ഭക്ഷികെണ്ടു എന്നൊ, എത കടി

കെണ്ടു എന്നൊ, നിങ്ങൾ അനെപ

ഷിക്കയുമരുത ചഞ്ചലപ്പെടുകയുമരു

ബ.

മ്പ് 'ലൊക്കാർ oഅം വസ്തുക്കൾ ബ

കെയും അനെ_ഷിക്കുന്നുവചെല്ലാ: എ

നാൽ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട

എന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അറി

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മ്പ. ദൈവത്തിന്റെ രാജ തെ

തനെ അനെചലിപ്പിൻ: അപ്പൊൾ

ഇവ ഒക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ക്രടെ ന

ല്ല,6 -6O •

ന.വ. ചെറിയ ആട്ടക്രട്ടമെ, നി

ങ്ങളുടെ പിതാവ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യം

നൽകവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്കൊണ്ട്,

ഭയപ്പെടരുത്.

ന.മ്പ, നിങ്ങൾക്കുള്ള വസ്തുക്കളെ വി

റ്റ, ധമ്മം കൊടുപ്പിൻ: പഴയതാ

യി പൊകാത്ത മടിശ്ശീലകളെ, കഠ

ഞ്ഞുപൊകാത്ത നിക്ഷെ പത്തെ സ്പ

qത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട ഉണ്ടാക്കി

കൊകവിൻ അവിടെ ഒരു കള്ളൻ

അടുക്കുന്നതുമില്ല, പുഴു കെടുക്കുന്ന

തുമില്ല.

ബര് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷെപം എ

വിടെ ഇരിക്കുന്നു വാ,അവിടെ നി

ങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഇരിക്കുമല്ലൊ.

- ] 2



ഫന്നു.o ല്യക്കൊസ ഫവ ുര.

ണ്ണ ബ@ നിങ്ങളുടെ അരകൾ കെ

ട്ടപ്പെട്ടവയായും നിങ്ങളുടെ വിള

ക്കുകൾ എിയുന്നവയായും,

മ്പ് തങ്ങളുടെ യജമാനൻ കല്ല്യാ

ണത്തിൽനിന്നു തിരികെ വന്ന മുട്ട

ബൊഠം ഉടനെ അവന തുറപ്പാനാ

യിട്ടു, അവൻ വരുന്നതിന കാത്തി

ിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊട നിങ്ങൾ സ

ദൃശന്മാരായുമിരിപ്പിൻ.

ബ. യജമാനൻ വരുമെമ്പാഠം ഉ

ണനിരിക്കുന്നവരായി കാണുന്ന വെ

ലകാരൻ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അവൻ ത

നെ അരയിൽ കെട്ടികൊണ്ട്, അവ

തെ ഭക്ഷണത്തിനു ഇരുത്തി, പി

നെ വന്ന, അവക ശുശ്രൂഷ ചെ

യ്യും എന്ന ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നി

ങ്ങളൊട വുറയുന്നു.

നു അവൻ രണ്ടാം യാമത്തിലൊ,

മൂന്നാം യാമത്തിലൊ വന്ന, ഇപ്രകാ

നം കണ്ടാൽ, ആ വെലക്കാഡർ ഭാശു

ബാബ.

്ചൻ വിശൈഷിച്ചും കുള്ളൻ ഇന്ന

സമയത്ത് വരുമെന്ന വീട്ടെജമാന

ൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ

ഉണനുകൊണ്ടു തന്റെ വീട മുറിക്ക

പ്പെടുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇരിക്കു

മായിരുന്നു എന്നുള്ളത അറിവിൻ,

രം ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിരൂപി

കാത്ത സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ പുത്ര

ൻ വരുന്നത് കൊണ്ട്, നിങ്ങളും ക

രുങ്ങിയിരിപ്പിൻ.

ര്ച അപ്പൊ X പ6 ത്രാസ അവ

നൊട, കതാവെ, നി രം ഉപമ

ഞങ്ങളെ9ട മാത്രമൊ എല്ലാവ ഖരാ

ക്ടം ക്രടിയൊ പറയുന്നത്? എന്ന പ

റ്റ്ഞഞ്ഞു.

ദ്വ എന്നാറെ കത്താവ് വചറഞ്ഞു,

ഇപ്പൊൾ തൽസമയത്ത ഭക്ഷണവി

തം കൊടുപ്പാനായിട്ട, യജമാനൻ

തന്റെ വീട്ടുകാരുടെ മെൽ ആക്കി

വെക്കുന്ന വിശ്വാസവും ബുദ്ധിയുമു

രമ്പ അവന്റെ യജമാനൻ വന്ന്,

ആ ശുശ്രൂഷക്കാരനെ അപ്രകാരം

ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അവൻ ഭാശു

വാൻ.

രരം അവൻ തനിക്കുള്ള സകല വ

കളുടെ മെലും അവനെ ആകി

്വക്കുമെന്ന് ഞാൻ സതൃമായിട്ട നി

ങ്ങ ളൊട പറയുന്നു.

രം@ എനാൽ ആശുശ്രൂഷക്കാരൻ,

എന്റെ യജമാനൻ വരുവാൻ താമ

സിക്കുന്നു എന്ന തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ

പറഞ്ഞു, വെലക്കാഅത്തെയൂം വെiലക്കാ

ർത്തികളെയും അടിക്കയും, ഭക്ഷിച്ച

കടികയും, മദ്യപാനം ചെയ്തയും

ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ

ര്ആ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ബാ

ത്തതായുള്ള ദിവസത്തിലും, അവൻ

അറിയാത്തതായുള്ള നാഴികയിലും

അവ്ൻറെ യജമാനൻ വന്ന്, അവ

നെ വെട്ടികളുഞ്ഞ, അവന്റെ ഒഹ

രിയെ അവിശ്വാസികളൊട ക്രടി

കല്പിക്കും. -

ര. പിന്നെ തന്റെ യജമാന

ന്റെ ഇഷ്ടം അറിഞ്ഞിട്ടും ഒരുങ്ങാ

തെയും, അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം

ചെയ്യാതെയും ഇരുന്ന ശുശ്രൂഷകാര

ന അനെകം അടികൾ കൊള്ളും.

ര-വ്വ അറിയാതെ,അടികൾക്കു തെയാ

ശൃമുള്ള കായ്യങ്ങളെ ചെയുവന ക

റെ അടികൾ കൊള്ളും. എന്തകൊ

ചെണ്ടനാൽ ആക്സ് വളരെ കൊടുക

പ്പെടുന്നുവൊ, അവനിൽ നിന്ന് വ്

ള്ളതെ അനെ-ഷിക്കപ്പെടും . അവർ

ആക് വള്ളത്തെ എല്പിച്ചിരിക്കുന്നു വൊ

അവനൊട അധികം ചൊദിക്കയും

ചെയ്യും. -

രൻ f ഞാൻ അഗ്നിയെ ഭൂമിയി

ൽ ഇടുവാൻ വന്നു, അത് ഇപ്പൊൾ

തനെ കത്തി എിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ,

ഇനിക് എന്ത മനസ്സ?

@ം എന്നാൽ ബഹിസ്തപ്പെട്ടുകൊൾ

ള്ള കലവറക്കാ അൻ ആർാകുന്നു ? വാൻ ജനിക്കു ഒരു ബഹിസ്ത ഉണ്ട്:



ലൂക്കൊസ് ്ഥവ (്. ്ഥന)്ഥ

അത് സാധിക്കുമെവാളത്തിന് ഞാൻ

എത്രയും പെൺതരുക്കപ്പെടുന്നു.

@. ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം

കൊടുപ്പാൻ വന്നു എന്ന നിങ്ങൾ നി

രൂപിക്കുന്നുവൊ? അത് അല്ല,വിശൈ.

ഷാൽ പിരിച്ചിൽ അത്രെ എന്ന

ഞാൻ നിങ്ങളൊടു പറയുന്നു.

@വ, എന്തുകൊണ്ട് നാര് ഇത് മു

തൽ ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ച പെർ പി

രിയപ്പെട്ട, ഇരുവക് വിസൈാധമാ

യി മൂവരും, മൂവ് വിതൊധമായി

ഇരുവരും ഇരിക്കും.

@മ്പ. അപ്പൻ മകന വിതൊധമാ

യും, മകൻ അപ്പന വിതൊധമായും

അമ്മ മകൾക്കു വിരൊധമായും, മക

് അമൈക വിനൈരാധമായും, അമ്മാ

യി തന്റെ മരുമകൾക്കു വിതൊധ

മായും, മരുമകൾ തഒൻറ അമ്മായി

ക വിതൊധമായും പിരിയപ്പെടും.

ഭൂരം | പിനെ അവൻ ജനങ്ങ

മൊട പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു മെ

ഘം പടിഞ്ഞാറിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന

ത കാണുമ്പൊൾ, ഉടനെ മഴ വരു

ന്നു എന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നു , അപ്ര

കാരവും ഉണ്ടാകുന്നു.

@@ അത്രയുമല്ല തെക്കൻ കാറ്റും

അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ

ഉണ്ണമുണ്ടാകുമെന്ന നിങ്ങൾ പറയു

ന്നു അപ്രകാരവും ഉണ്ടാകുന്നു.

@ന്നു കപടഭക്തികാരെ, നിങ്ങൾക

ഭൂമിയുടെയും ആകാശത്തിന്റെയും

രൂപം വിവരപ്പെടുത്തുവാൻ അറി

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അം കാലം

നിങ്ങൾ വിവരമറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന

ത എങ്ങിനെ ?

@9 അത്രയുമല്ല നൂായം ഇന്നത്തെ

ന്ന നിങ്ങളാൽ തന്നെ നിശ്ചയിക്കാ

തെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത്?

ആവൃ നീ നിന്റെ പ്രതിയൊഗി

ൽ തന്നെ അദ്ധ്വാനം ചെയ്തു, ; അ

ാഞ്ഞാൽ അവൻ നൃായാധിപതി

യുടെ അടുക്കിൽ നിന്നെ ക്രട്ടികൊ

ണ്ടുപൊകം, പിന്നെ നൂായാധിപ

തി നിന്നെ സെവകന് എിക്കും,

സെവകൻ നിന്നെ കാരാഗ്രഹത്തി

ചെലക്ക് ആകികളയും.

@ൻ നീ കുടുകമുള്ള കാശ ആ ുവ

നും കൊടുത്ത തിരുവെള്ളത്തിന്,

നീ അവിടെനിന്ന വുറപ്പെട്ട വെ_ാ

കയില്ലെന്ന് ഞാൻ നിന്നൊട്ട പഠ

യുന്നു.

ഫ.വ. അായം.

ം ഗലിലെയക്കാരുടെയും മറ്റുള്ള വ

രുടെയും ശിക്ഷയെ കുറിച്ചു ക്രിസ്റ്റ

അനുതാപം പ്രസംഗിക്കുന്നത്. -

ആ കായിക്കാത്ത അത്തിവൃക്ഷത്തി

ന്റെ ഉപമ.--വ ഇടുക്കുവാ

തിൽ.

പിലാത്തൊസ ചില ഗലിലെയാ

രുടെ രക്തം അവരുടെ ബലിപൂജ

കളെ9ട കൂടി കലക്കിയിരുന്നു, ആ

ഗലിലെയക്കാരെ കഠിച്ച ആ സമയ

ത്ത അവനൊട അറിയിച്ചവ്, ചി

ലർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ എന9റെ യെശു ഉത്തരമായി

ട്ട അവതൊട പറഞ്ഞു, ആ ഗലിലെ

യക്കാർ അപ്രകാരമുള്ള ക9യ്യങ്ങളെ

അനുഭവിച്ചതപൊണ്ട്, അവർ സക

ല ഗലിലെയക്കാരെക്കാളും പാപിക

ളായിരുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ നിരൂപി

ക്കുന്നുവൊ?

മ്പ, അല്ല, എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ

ട പറയുന്നു ; നിങ്ങൾ അനുതാപ

പ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാ

വരും ഇപ്രകാരം തന്നെ നശിച്ചു

ബാംകo ബo .

ര അത്രയുമല്ല ശിലൊഹാമിലെ

യൊട കൂടി അധിപതിയുടെ അടു ഗൊപുരം വിണ പതിനെട്ട പെരെ
കര് പൊക്ബൊം്, അവനിൽനി കൊന്നുവല്ലൊ, ആ പതിനെട്ട പെ

ന്ന വിടപ്പെടെണ്ടുന്നതിന് വഴിയി| & യെറുശലെമിൽ കടlയിരിക്കുന്നു.



ഫന്നു.വ.
ലൂക്കൊസ മമ്പ (്ര,

സകല മനുഷ്യരെക്കാളും പാപിക |വാ3,ഹൈ സ്ത്രീ, നീ നിന്റെ വൃാ

ളായിരുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ നിരൂപി

ക്കുന്നു ഖുവാ?

ഭൂ, അല്ല എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊ

ബ് പറയുന്നു; നിങ്ങൾ അനുതാപ്

പ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാ

വരും ഇപ്രകാരം നശിച്ചുപൊകം

താനും.

നു | പിനെ അവൻ • രം ഉപ

മയും പറഞ്ഞു, ഒരുത്തന തന്റെ മു

ന്തി(ിങ്ങാതൊട്ടത്തിൽ ഒരു അത്തിവൃ

ക്ഷം നടപ്പെട്ടിരുന്നു; അവൻ അ

തിൽ ഫലം അനെപ്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വ

ന്ന, ഒന്നും കണ്ടില്ല.

• അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ മു

ന്തിരിങ്ങാതൊട്ടക്കാർ ചെനാട്, കണ്ടാ

ലും, ഞാൻ മൂന്ന സംവത്സരമായി

ംരം അത്തി വൃക്ഷത്തിൽ ബ്റ ബ

നെപ്ഷി വരുന്നു, ഒ നാം കാണു

ന്നില്ല. അത് വെട്ടികളക, അത നി

ലവും എന്തിന് നിഷ്ഠൂലമാക്കുന്നു ? എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

വ്വ അപ്പൊൾ അവൻ ഉത്തരമാ

യിട്ട അവ പെനാട്, യജമാനനെ,

ഞാൻ അതിനെ ചുറ്റും കിളച്ച വ

ളമിടുവൊളത്തിനു • അം സംവത്സ

ബo ക്രടെ നില്ല.ടെ:

ൻ അത് ഫലം തന്നാൽ [കൊ

ള്ളാം;] ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ശൈ

ഷം ന് അത്ര വെട്ടികളുഞ്ഞുകൊ

ഋാം എന്നു പറഞ്ഞു.

്ഥം " പിന്നെ അവൻ ശാബത

ദിവസത്തിൽ സഭുകളിൽ ഒന്നിൽ പ്

ഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

.ു. അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, പതി

നെട്ട സംവത്സരമായി ഒരു മൊഗാ

തമാവൊട കൂടിയ ഒരു സ്രീ അവി

ടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൾ അഗെ

ഷം നിമിരുവാൻ വഹിയാതെ ക്ര

നിയായിരുന്നു.

-വ. യെശു അവളെ കണ്ടാറെ,

ധിയിൽ നിന്ന് വിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

എന്ന വറഞ്ഞു.

ചമ്പ. പിന്നെ അവൻ അവളുടെ

മെൽ കൈകളെ വെച്ചു : ഉടനെ

അവൾ നിമിന ദൈവത്തെ സ്പതി

കയും ചെയ്തു.

ഛ. യെ♔ ശാബത ദിവസത്തിൽ

സൌഖ്യമാക്കിയത് കൊണ്ടു, സഭാപ്ര

മാണി ക്രൈ3ധപ്പെട്ട, ഉത്തരമായിട്ട

ജനങ്ങളൊട, വെല ചെയ്യെണ്ടുന്ന

ആറ ദിവസം ഉണ്ടല്ലൊ; അത്കൊ

ണ്ട അവയിൽ വന്ന, സൌല്പമാക്ക

പ്പെടുവിൽ, ശാബത ദിവസത്തിൽ

അരുത് എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫ@ അപ്പൊൾ കതാവ് അവനൊട

ഉത്തരമായിട്ട പറഞ്ഞു, കപടഭക്തി

ക്കാരനെ, നിങ്ങളിൽ ഒത്തൊരുത്തൻ

തന്റെ കാളയൊ കഴുതയൊ ശാബ

ത ദിവസത്തിൽ തൊഴത്തിൽ നിന്ന

അഴിച്ചു കൊണ്ടുപൊയി, വെള്ളം ക

ടിപ്പിക്കുനില്ലയൊ ?

ചന്ദ്ര അങ്ങിനെ ഇരിക്കുമെമ്പാഠ്, ക

ണ്ടാലും, ആബ്രഹാമിന്റെ പുത്രിയാ

യഇവൾംരം പതിനെട്ട സംവത്സര

മായി സാത്താനാൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരുന്ന

ംനം കെട്ടിൽനിന്ന ശാബത ദിവസ

ത്തിൽ അഴിക്കപ്പെടെണ്ടുനതല്ലയൊ?

എന്ന പറഞ്ഞു.

ച അവൻ ംരം കാഴ്വങ്ങളെ പറ

ഞ്ഞപ്പൊൾ അവന്റെ പ്രതി യൌഗി

കൾ എല്ലാവരും ലജ്പ്പെട്ട : അത്ര

യുമല്ല ജനങ്ങൾ എല്ലാം അവനാൽ

ചെയ്യപ്പെട്ട സകല മഹതപങ്ങളെ,

കുറിച്ചും സന്തൊക്ഷപ്പെട്ടു.

ചപ്പ | അപ്പൊൾ അവൻ പറ

ഞ്ഞു, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എതി

ഖനാട സദൃശമാകനു ? ഞാൻ അത

എതിനൊട സദൃശമാക്കും ?

ഠൻ അത് ഒരു കടുക മണിയൊട

സദൃശമാകനു, ആയത ഒരു മനു

അവളെ) അടുക്കൽ വിളിച്ചു. അ ഷ്യൻ എടുത്ത് തന്റെ തൊട്ടത്തി



ലൂക്കൊന്ധ ഫ്. അ. ഫസ്തമ്പ

ലെക്ക് ഇടൂ; അത വളൻ ഒരു വലി

യ വൃക്ഷമായി തീനു : പിനെ ആ

കാശത്തിലുള്ള പക്ഷികൾ അതിന്റെ

കൊമ്പുകളിൽ ക്രടുണ്ടാക്കി.

വം പിന്നെയും അവൻ പറഞ്ഞു,

ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എ

തിനൊട സദൃശമാക്കും ?

വ.ം അത പുളിച്ചമാവിനൊട സ

sശമാകുന്നു. ആയത ഒരു സ്ത്രീ എടു

ത്ത, ഭൂന പറ മാവ ഒക്കെയും പു

ളിക്കുവൈാളവും അതിൽ അടക്കിവെ

വ.വ. പിനെ അവൻ നഗര

ങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും കൂടി ഉപ

ദെശിച്ചുകൊണ്ടും, യെറുശലമിലൊ

ട്ട പ്രയാണം ചെയ്തുകൊണ്ടും സഞ്ച

രിച്ചു.

വമ്പ. അപ്പൊ9് ഒരുത്തൻ അവ

നൊട, കരാവെ, രക്ഷിക്കപ്പെടു

നവർ ചിലർ മാത്രമൊ? എന്ന പഠ

ഞഞ്ഞു. എന്നാറെ അവൻ അവതൊ

ട പറഞ്ഞു, -

വര. ഇടുക്കുവാതിലിൽ കൂടി അക

ത്ത പ്രവെശിപ്പാൻ പൊരുതുവിൻ :

എന്തുകൊണ്ടെല്ലനാൽ പലരും അക

ത്ത പ്രവെശിപ്പാൻ അനെചക്ഷിക്കും,

എങ്കിലും അവക കഴികയില്ല എന്ന

ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

വ@ വീട്ടെ.ജമാനൻ എഴുനീറ്റ്,

കതക അടച്ചിട്ട, നിങ്ങൾ പുറത്ത

നിന്ന, കതക മുട്ടി, കരiാവെ, ക

താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് തുറകെണമെ

ന പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അ

വൻ ഉത്തരമായിട്ട നിങ്ങളൊട, നി

ങ്ങൾ എവിടത്തുകാർ എന്ന ഞാൻ

നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറ

യുമ്പൊൾ;

വസ്ത നിങ്ങൾ ഞങ്ങdം നിന്റെ മു

ബാബ ഭക്ഷിച്ച കടിച്ചുവല്ലൊ, നീ

ഞങ്ങളുടെ വ്ഥികളിൽ പഠിപ്പിക്ക

യും ചെയ്യുവല്ലൊ, എന്ന പറഞ്ഞു തു

വ. എന്നാലും അവൻ, നിങ്ങൾ ഏ

വിടത്തുകാരെന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ

അറിയുന്നില്ല, എന്ന ഞാൻ നിങ്ങ

ളൊട പറയുന്നു. അക്രമക്കാരാകുന്ന

നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ വിട്ട

പൊകുവിൻ എന്ന പറയും.

വവ്വ അവിടെ നിങ്ങൾ ആബ്രഹാ

മിനെയും, ഇസഹാകിനെയും, യാ

കൊബിനെയും, സകല ദീഘദശിക

ളെയും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ

ഇിക്കുന്നതും, നിങ്ങളെയൊ പുറത്ത

തള്ളപ്പെട്ടതും കാണുമ്പൊൾ, കരച്ചി

ലും പല്ല കടിയും ഉണ്ടാകും.

പൻ വിശെഷിച്ചും അവർ കിഴക്കു

നിന്നും, പടിഞ്ഞാറുനിന്നും, വടക്കു

നിന്നും, തെക്കുനിന്നും വന്ന, ദൈ

വത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഇരിക്കും.

മ്പം കണ്ടാലും മുമ്പുള്ളവരായിരി

കെണ്ടി വരുന്ന പിമ്പുള്ളവർ ഉണ്ട്,

പിമ്പുള്ളവരായിരിക്കെണ്ടിവരുന്ന മു

നുള്ള വരും ഉണ്ട്.

മ്പ. ആ ദിവസത്തിൽ തന്നെ ചി

ല പഠിശന്മാർ അടുക്കൽ വന്, അവ

നൊട, എറൊദെസ നിന്നെ കൊ

ല്ലുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതകൊണ്ട നീ പു

റപ്പെട്ട, ഇചിടെനിന്ന് പൊഴൊ

cുക എന്ന് പറഞ്ഞു.

മ്പ.വ. എന്നാറെ അവൻ അവരൊ

ട പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പൊയി, ആ

കറുനിയൊട, കണ്ടാലും ഇന്നും നാ

ളെയും ഞാൻ പിശാചുകളെ പുറ

ത്താക്കി, തൊഗശാന്തികളെ വരുതു

ന്നു, മൂന്നാം നാളിൽ ഞാൻ ഘ??

ബം.

മ്പന. എന്നാലും ഒരു ദിഘദഗ്ദി യെ

റുശലമിന പുറത്ത വെച്ച നശിച്ചു

പൊകനത കഴിയുന്നതല്ലായ്മ, കൊ

ണ്ട, ഇന്നും നാളെയൂം മറെറന്നാ

ളൂ.ം ഞാൻ നടക്കെണ്ടുന്നതാകുന്നു എ

ന്ന പറവിൻ.

ബര് ദ്ഘദഗ്ദിമാരെ കൊല്ലുകയും,

ടങ്ങും. നിന്റെ അടുക്കലെക് അയക്കപ്പെട്ടവ
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തെ കല്ലെറികയും ചെയ്യുന്ന യെറുശല|

മെ, യറുശലമെ,ഒരു പെടപൊഴി തി

മെൻറ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തമെൻ വ ചിറകുക

ളിൽ കിഴെ ചെക്കുന്ന പ്രകാരം ഇനി

ക് എത്ര പ്രാവശ്ശ്യം നിന്റെ മകളെ

ചെയ്തുകൊൾവാൻ മനസ്സായിരുന്നു,

എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സായില്ല !

നl@ കണ്ടാലും നിങ്ങളുടെ വിട

നിങ്ങൾക്കു പഴായി വിടപ്പെടുന്നു.

അത്രയുമല്ല കതാവിന്റെ നാമ

ത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിക

പ്പെട്ടവൻ, എന്ന നിങ്ങൾ ചൊല്ല

ന്ന കാലം വരുവൊളം, നിങ്ങൾ

എന്നെ കാണാതെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാ

ൻ സതൃമായിട്ട നിങ്ങളെ,ാട പറ

യുന്നു.

ഫര് അഭജൂായം.

ബ ക്രിസ്തു വിനയം ഉപദൈശിക്കുന്ന

ത്.-ചവ ദരിദ്രകാരെ പൊഷി

കെണമെന്നുള്ള ത.-ഥന) മഹ

ത്തായുള്ള രാത്രി വിരുന്നിന്റെ ഉ

പമ.-വ@ ഇന്നവക ക്രിസ്തുവി

ന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകവാൻ കഴി

കയില്ല എന്നുള്ളത്.

പിന്നെ ഉണ്ടായത എന്തെന്നാൽ,

പ്രധാന പഠിശാരിൽ ഒരുത്ത

ന്റെ വീട്ടിലേക അവൻ ശാബത

ദിവസത്തിൽ അപ്പം ഭക്ഷിപ്പാൻ

പൊകമ്പൊൾ, അവർ അവനെ ന

നായി കാതുകൊണ്ടിരുന്നു.

വ കണ്ടാലും, മഹൊദരമുള്ളൊരു

മനുഷ്യൻ അവന്റെ മുമ്പാകെ ഉ

ണ്ടായിരുന്നു.

മ്പ. അപ്പൊ യെശു ഉത്തരമായി

ട്ടു നൂായശാസ്ത്രികളൊടും പറിഗെ

ന്മാരൊടും ശാബത ദിവസത്തിൽ

സൌഖ്യമാക്കുന്നത് നൂായമൊ? എന്ന

പറഞ്ഞു.

രം എന്നാറെ അവർ മിണ്ടാതെ ഇ

രുന്നു, അപ്പൊൾ അവൻ അവനെ

@ പിനെ അവൻ അവരൊട ഉ

ത്തരമായിട്ട, നിങ്ങളിൽ യാതൊരു

ത്തനെങ്കിലും തന്റെ കഴുതയൊ കാ

ളയൊ ഒരു കിണറ്റിൽ വീണാൽ

അതിനെ ഉടനെ ശാബത ദിവസ

ത്തിൽ പിടിച്ച കസെൻററുകയില്ല

്യാ ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ന oരം കാഴ്വങ്ങൾക്ക് അവഖണാട

പ്രതൃത്തരം പറവാൻ അവക കഴി

ഞ്ഞില്ല.

പിനെ (വിരുന്നിന്) വിളി

ക്കപ്പെട്ടവർ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെ

എങ്ങിനെ തെരിഞ്ഞെടുത്തു എന

അവൻ വിചാരിച്ചാറെ, അവകായി

ട്ട ഒരു ഉപമ അവ6 അാട വചറ5ഞ്ഞു.

വ്വ നീ ഒരുത്തനാൽ കല്യാണത്തി

ന വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പൊൾ, പ്രധാന

സ്ഥലത്തിൽ ഇരിക്കരുത : നിനെക്കാ

ഠം അധികം ബഹുമാനമുള്ള ഒരു

ത്തൻ അവനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടു;

ൻ നിനെയും അവനെയും വിളി

ച്ചവൻ വന്ന, നിന്നൊട, ഇവന

സ്ഥലം കൊടുക്ക എന്ന പറഞ്ഞ്, അ

പ്പൊൾ നീ ലജ്യൊടെ എറ്റവും

താണു സ്ഥലത്തിൽ ഇരുന്നു തുടങ്ങാ

തെ ഇര1കെണ്ടുന്നതിനാകുന്നു.

കം എന്നാലും നീ വിളിക്കപ്പെട്ട

പ്പൊൾ നിനെ വിളിച്ചവൻ വരു

മ്പൊൾ, അവൻ നിനൊട, സ്റ്റെ

ഹിത, മെലൊട്ടു പൊയിൽിക എന്ന

പഠവാനായിട്ട, നീ പൊയി, എ

റ്റവും താണു സ്ഥലത്തിലിരിക്ക : അ

പ്പൊഠം നിനെ9ട ക്ര ടി ഭക്ഷണ

ത്തിനിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ നി

നക്ക ബഹുമാനം ഉണ്ടാകും.

ച്ച അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ത

നെ താൻ ഉയര്തുന്നവനെല്ലാം താ

ഴ്ചപ്പെടും; തന്നെ താൻ താഴ്ചന്നവ

ൻ ഉയത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ചവ | അപ്പൊ അവൻ തന്നെ

(വിരുന്നിന്) വിളിച്ചവനൊട പറ
പിടി ഷ്, സെഃഖ്യമാക്കി, വിട്ടയച്ചു.

ഞ്ഞു, നീ ഒരു പകൽ വിരുന്നിയൊ,



ലൂക്കൊസ് ഫര് അ. മന്നൂⒶ്

രാത്രി വിരുനയൊ കഴിക്കുമ്പൊൾ,

നിനെൻറ സ്റ്റെഹിതന്മാരെ എങ്കിലും,

നിന്റെ സഹൊദരന്മാരെ'എങ്കിലും,

നിന്റെ ബന്ധജനങ്ങളെ എങ്കിലും,

സമ്പത്തുള്ള അയല്ലാതെ എങ്കിലും

വിളിക്കരുത്. അവരും നിന്നെ തിരി

കെ വിളിച്ചു. നിനക്ക പ്രതിപകരം

ചെയ്യപ്പെടാതെ ഇരിക്കെണ്ടുന്നതിന്

ആകുന്നു.

ചമ്പ എന്നാൽ നീ ഒരു വിരുന്ന ക

ഴിക്കുമെമ്പാൾ, ദരിദ്രക്കാരെയും, ഉൗ

നമുള്ളവരെയും, മുടന്തരെയും, കരു

ടരെയും വിളിക :

ഛ. അപ്പൊൾ നീ ഭാഗ്ഗുവാനാകം:

അതെന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിനക

പ്രതിപകരം ചെയ്യാൻ അവക ഇ

ല്ല; എന്നാലും നീതിമാന്മാരുടെ ഉ

യിപ്പിങ്കൽ നിനക്കു പ്രതിപകരം

ചെയ്യപ്പെട് ഠ -

ക@ അവനൊട ക്രടി ഭക്ഷണ

ത്തിനിരുന്നവരിൽ ഒരുത്തൻ ഠനം കാ

യ്യങ്ങളെ കെട്ടാറെ, അവനൊട,

ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ അപ്പം

ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഭാശൃവാൻ എന്ന പ

റഞ്ഞു.

മസ്ത അപ്പൊൾ അവൻ അവനൊ

ട പറഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയ

രാത്രി വിരുന്ന കഴിച്ചു, പലരെയും

വിളിച്ചു.

ക് വിരുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കപ്പെ

ട്ടവരൊട, ഇപ്പൊൾ സകലവും ഒരു

ങ്ങിയിരിക്കൊണ്ട്, വരുവിൻ എന്ന

പറവാനായിട്ട്, അവൻ തന്റെ ശു

ശൃഷക്കാരനെ അയച്ചു.

ഫവൃ അപ്പൊൾ അവർ എല്ലാവരും

ഒന്നിച്ചു ഒഴിച്ചിൽ പഠഞ്ഞു തുടങ്ങി.

മുമ്പിലത്തവൻ അവനൊട, ഞാൻ

ഒരു വയൽനിലം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, അ

ത പൊയി കാണാൻ ഇനിക ആവ

ശ്ശ്യമുണ്ട്. എന്നെ ഒഴിഞ്ഞു കൊളെ

ണമെന്ന് ഞാൻ നിനൊട അചെപ്

ഛൻ അപ്പൊൾ മറെറാരുത്തൻ, ഞാ

ൻ അഞ്ചർ കാള കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാ

ൻ അവരെ ശൈാധനചെയ്താൻ പൊ

കുന്നു; എന്നെ ഒഴിഞ്ഞുകൊളെള്ള നെ

മെന്ന് ഞാൻ നിന്നൊട അചെപക്ഷി

ക്കുന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു. -

വ.ം മറെറാരുത്തനും, ഞാൻ ഒരു

സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അ

തകൊണ്ട് ഇ നിക വരുവാൻ കഴിക

യില്ല, എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫ പിന്നെ ആ ശുശൃഷക്കാരൻ
വന്ന , c അം കായ്യങ്ങ ളെ, തന്റെ റ ബ

ജമാനനൊട അറിയിച്ചു. അപ്പൊ

oം വിട്ടെജമാനൻ കൊപിച്ച, ത

ന്റെ ശുശ്രൂഷകാരനൊട, നീ വെ
ഗത്തിൽ നഗരത്തിന്റെ തെരുവീഥി

കളിലെക്കും വീഥികളിലെക്കും പൊ

യി, ദരിദ്രകാരെയും, ഉ?നമുള്ള വ

തെയും. മുടന്തരെയും, കരുടത്തെയും

ഇവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരിക എ

ന പറഞ്ഞു.

വ.വ. അപ്പൊൾ ഷ്കാരൻ,

് :് പ്രകാരാ

ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ട

എന്) വാ6ഞ്ഞു.

ബ. അപ്പൊൾ യജമാനൻ ശുശ്രൂ

ഷക്കാരനൊട, നി പെരുവഴികളി

ലെക്കും വെലികളുടെ അരികത്തും

പൊയി, എന്റെ വീട് നിറഞ്ഞിരി

കെണ്ടുന്നതിന ജനങ്ങളെ അകത്ത

വരുവാൻ നിബന്ധിക്ക്.

വരം എന്ത് കാണെണ്ടുനാൽ വിളിക്ക

പ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യർിൽ ഒരുത്ത

നും എന്റെ അാത്രിവിരുന്ന രുചി

നൊക്കുകയില്ല എന്മ തോൻ നിങ്ങ

ളൊട പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

വ@ T പിന്നെ എറിയ പുരുഷാര

ങ്ങൾ അവ മെനാട് ക്രടി പ്രയാണ

മായി പൊയി: അപ്പൊൾ അവൻ

തിരിഞ്ഞ്, അവതൊട പറഞ്ഞു,

വസ്ത യാതൊരുത്തനും എന്റെ അ"

ക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ടുക്കൽ വന്ന, തന്റെ അപ്പനെയും,
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അമ്മയെയും, ഭാഴ്ചയെയും മക്കളെ

യും, സഹൊദരന്മാരെയും, സഹൊ

ദരിമാരെയും, അത്രയുമല്ല തന്റെ

സ്വന്ത ജീവനെയും കൂടെ പകെകാ

തെ ഇരുന്നാൽ, അവന എന്റെ ശി

ഷ്ടനാകുവാൻ കഴികയില്ല.

വ. പിന്നെയും ആരെങ്കിലും ത

റെർറ കുരിശ ചുമന്നുകൊണ്ട്, എ

ന്റെ പിന്നാലെ വരാതെ ഇരിക്കു

ന്നുവൊ, അവന എന്റെ ശിഷ്യനാ

കുവാൻ കഴികയില്ല.

വവ്വ എന്ത് കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങ

ളിൽ ആക്സ് എങ്കിലും ഒരു ചെഗാപുരം

പണി ചെയ്യാൻ മനസ്സുണ്ടായിരു

ന്നാൽ, താൻ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടതി

ന്റെ ശൈഷം പണി തീപ്പാൻ പ്രാ

പൂിയില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പൊൾ,

വൻ കാണുന്നവർ ഏല്ലാവരും,ംരം

മനുഷ്യൻ പണി ചെയ്യു തുടങ്ങി,

പണി തീപ്പാൻ പ്രാപുനില്ല എന്ന

തന്നെ പരിഹസിച്ചു തുടങ്ങാതെ ഇ

രിപ്പാനായിട്ട, -

മ്പം അവൻ മൂമ്പെ ഇരുന്ന, അത്

തിപ്പാൻ തനിക്ക വക ഉണ്ടൊ എ

ബ [അറിവാൻ) ചെല്ലം ചിലവ ക

ണുക്ക നൊക്കുന്നില്ലയൊ ?

o.ം അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു രാജാ

വെങ്കിലും മറെറാരു രാജാവിന്റെ

നെതെ യുദ്ധത്തിനായി പൊകമെമ്പാ

ക, മുമ്പെ ഇരുന്ന്, തനിക്കു വിരൊ

ധമായി ഇരുപതിനായിരം ആളുക

ളൊട ക്രടി വരുന്നവനൊട താൻ

പതിനായിരം ആളുകളെ9ട ക്രടി

നെരിടുവാൻ പ്രാപൂനൊ എന്ന വി

ചാരിക്കുന്നില്ലയൊ?

സകലവും ഉപേക്ഷിച്ചു കളയാതെ

ഇരുന്നാൽ, അവന എന്റെ ശിഷ്യ

നാകുവാൻ കഴികയില്ല.

മ്പര. ഉപ്പ നല്ലതാകനു: എന്നാൽ

ഉപ്പിന രസമില്ലാതെ പൊയാൽ,എ

| ത കൊണ്ട് അസമുണ്ടാക്കപ്പെടും?

മ്പ@ അത നിലത്തിനു എങ്കിലും,വ

ളത്തിനു എങ്കിലും കൊള്ളരുത: അ

വർ അത് പുറത്ത കളയുന്നു. കെ.ക

പ്ലാൻ ചെവികളുള്ളവൻ ് കC്ക്ക

, ചെട്ട.

കഭ അദ്ധ്യായം.

ച കാണാതെ പൊയ ആടിനെൻറ

യും.-വ്വ വെള്ളിക്കാശിന്റെയും.

കഥ മുടിയനായ പുത്രന്റെയും

2.വ.ുമ .

പിന്നെ സകല ചുങ്കക്കാരും പാപി

കളും അവന്റെ വചനങ്ങൾ കൊ

പ്പാനായിട്ട അവന്റെ അരികെ ചെ

ന വന്നു.

വ. അപ്പൊഠം പഠിശൈന്മാരും ഉ

പാദ്ധ്യയന്മാരും പിറുപിടുത്ത, ഇവ

ൻ പാപികളെ കൈകൊണ്ട്, അവ

തൊട ക്രടി ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന പഠ

ഞ്ഞു.

മ്പ. അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊട

ംരം ഉപമ പറഞ്ഞു.

ര് നിങ്ങളിൽ യാതൊരു മനുഷ്യ

നെങ്കിലും നൂറ ആടുണ്ടായി, അവ

യിൽ ഒന്ന കാണാതെ പൊയാൽ,

; തൊണ്ണൂറെറാബത വനത്തിൽ വിട്ടു,611ു,

കാണാതെ പൊയത കണ്ടുകിട്ടുവൊ

. !ളത്തിന, അത് അനെപ്ഷിച്ച് പൊ
|

ാ.വ. അല്ല എന്ന വികിൽ മറ്റ|കാതെ ഇരിക്കുമൊ?

വൻ എറ ദൂരെ ഇരിക്കുമ്പൊൾ, ബ

വൻ സ്ഥാനാപതൃം അയച്ച, സമാ

@ അവൻ (അത] കണ്ടുകിട്ടിയ

പ്പൊൾ അത സന്തൊലപ്പെട്ട ത
l

ധാനത്തിനടുത്ത കാഴ്വങ്ങളെ ചൊ I ന്റെ തൊളുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്,

ടിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്ത്ര തന്റെ വിട്ടിലെക്ക വരുമ്പൊ

ബബ അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങളി ൾ,തന്റെ സ്റ്റൈഹിതന്മാരെയും അയ

ൽ യാതൊരുത്തന്നെങ്കിലും തനിക്കുള്ള |ല്ലാതെയും കൂട്ടി വിളിഷ്,ബ
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തെ പൊയിട്ടുള്ള എന്റെ ആട ഞാ ത്തിലെക്ക് യാത്രപൊയി, അവിടെ

ൻ കണ്ടുകിട്ടിയത് കൊണ്ട്, എന്നൊ ദുനടപ്പായി പാതൃകൊണ്ടു, തന്റെ

ട കൂടി സനെന്താഷപ്പെട്ടു വിൻ എന്ന മുതൽ നാനാവിധമാക്കികളഞ്ഞു.

അവതൊട പറയുന്നു. | ര അവൻ സകലവും ചിലവാ

് അപ്രകാരം തന്നെ അനുതാപം കിയതിന്റെ ശെഷം ആ ദെശ

കൊണ്ട ആവശ്ശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂ ത്തിൽ മഹാ ക്ഷാമം ഉണ്ടായി. അ

റെറാമ്പത നീതിമാന്മാരെക്കാൾ അ പ്പൊൾ അവന മുട്ടുണ്ടായി തുടങ്ങി.

ന്താപപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെ കി ഫ@ എന്നാറെ അവൻ പൊയി,

ച്ച സ്റ്റത്തിൽ സന്തൊഷം ഉണ്ടാ; ആ ദെശത്തിലുള്ള പൌരന്മാരിൽ ഒ

കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറയു രുത്തനൊട ചെന്നു: ആയവൻ അ

ന്നു. | വനെ തന്റെ വയലുകളിലെക്കു പ്

വ്വ r അല്ല, യാതൊരു സ്ത്രീഎി നികളെ മെപ്പാനായിട്ട അയച്ചു.

ലും പത്ത വെള്ളിക്കാശ ഉണ്ടായിട്ട, | ചൗ അപ്പൊൾ പനികൾ തിന്ന

ഒരു വെള്ളിക്കാശ കളഞ്ഞാൽ, ഒരു | തവിട്ടുകൾ കൊണ്ട് അവൻ തന്റെ

വിളക് കൊളുത്തി, വിട അടിച്ചുവാ വയറ നിറച്ചുകൊൾവാൻ ആഗ്ര

രി, അത് കണ്ടു കിട്ടുവൊളത്തിന, ഫിച്ചു. എങ്കിലും ഒരുത്തനും അവന

വിചാരത്തൊടെ അനെചക്ഷിക്കാതെ കൊടുത്തില്ല.

ഇരിക്കുമൊ ? | ഫൗ അങ്ങിനെ ഇരിക്കുമെമ്പാഠം അ

ൻ അവdം അത് കണ്ടു കിട്ടിയപ്പൊ വൻ ബുദ്ധിയുണ്ടായിട്ട, പറഞ്ഞു,

ൾ, തന്റെ സ്റ്റെഫിതമാരെയും അയ , എന്റെ അപ്പന്റെ എത്ര ക്രിലിക്കാ

ക് അപ്പം പിപ്പുണ്ണമുായിട്ടുണ്ട്, ഞാല്ലാത്തികളെയും കൂടി വിളിച്ചു.

ഞാൻ കളഞ്ഞ് തന്ന വെള്ളിക്കാശ ക , നൊ വിശപ്പുബ നശിച്ചുപൊ

ണ്ടു കിട്ടിയതകൊണ്ട്, എന്നൊട ക്ര കന്നു !

ടി സന്തൊഷപ്പെടുവൻ എന്ന പറ| കവ്വ ഞാൻ എഴുനീറ്റ, എന്റെ

യുന്നു. അപ്പന്റെ അടുക്കലെ.ക പൊയി,

കം ഇപ്രകാരം തന്നെ അനുതാപ | അവ നാട, അപ്പനെ, ഞാൻ സ്വ

പ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെ കുറിച്ച ദൈ

വത്തിന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പാകെ

സന്തൊഷം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നി

ങ്ങളൊട പറയുന്നു. l

♔ത്തിന് നനെയും, നിന്റെ മുമ്പാ

കെയും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു;

.cൻ ഇനി മെൽ നിന്റെ മകൻ

എന്ന ചൊല്ലപ്പെടുവാൻ' യൊവ്വന

കം | പിന്നെയും അവൻ പം ു. നിബൻറ ക്രലിക്കാരിൽ ഒരുത്ത

ഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യന രണ്ടു പുത്രന്മാ I നെ പൊലെ എന്നെ ആകികൊ

ർ ഉണ്ടായിരുന്നു. , ളെളണം എന്ന് പറയും.

ംവ. അവരിൽ എളയവൻ തന്റെ | വ.ം പിന്നെ അവൻ എഴുനീറ്റ്,

അപ്പനൊട, അപ്പനെ, മുതലിൽ ഇ| തന്റെ അപ്പന്റെ അടുക്കലെക്ക

നിക വരുവാനുള്ള പങ്ക തരെണം | പൊയി, എന്നാറെ അവൻ ദൂരരുതു

എന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ അവൻ ഒളപ്പൊൾ തന്നെ അവന്റെ അപ്പൻ

തന്റെ ഉപജീവനം അവക പക| അവനെ കണ്ട, കനിപുണ്ടായി, ഒ

ത്ത കൊടുത്തു. - ടി ചെന്ന്, അവ ന്റെ കഴുത്തിൽ കെ

കമ്പ പിന്നെ എറിയ നാളുകൾ ക| ട്ടിപ്പിടിച്ച്, അവനെ ചുംബനം ചെ

ഴിയാതെ, എളയ മകൻ സകലവും

സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു ദൂരദെശ | . അപ്പൊൾ മകൻ അവനൊട്,
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അപ്പനെ, ഞാൻ സപഗ്ഗത്തിന് നെ

തെയും, നിന്റെ മുമ്പാകെയും പാ

പം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനിമെൽ നി

ന്റെ മകൻ എന്ന ചൊല്ലപ്പെടുവാ

ൻ യൊവ്വനല്ല, എന്ന പറഞ്ഞു.

വ.വ. എന്നാറെ അപ്പൻ തന്റെ വെ

ലക്കാരതൊട, നിങ്ങൾ പ്രധാന വ

സ്ത്രം പുറത്ത കൊണ്ടുവന്ന, ഇവന

ഉടുപ്പിച്ചു, ഇവന്റെ കൈക മൊതി

രവും, കാലുകൾക്കു ചെരിപ്പുകളും ഇ

ടുവിച്ചു,

വമ്പ തടിച്ച കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടു

വന, കൊല്ലുവിൻ; ബ ഭക്ഷിച്ചു,

ആനന്ദപ്പെടെണം:

വരം അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എ

റെൻറ മകനായ ഇവൻ മരിച്ചിരുന്നു.

തിരികെ ജീവിച്ചുമിരിക്കുന്നു. അവൻ

കാണാതെ പൊയവനായിരുന്നു. ഇ

പ്പൊൾ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടു എന്ന പഠ

ഞ്ഞു. അപ്പൊൾ അവർ ആനന്ദപ്പെ

ട്ടു തുടങ്ങി.

പ@ എന്നാൽ അവന്റെ മൂത്തമക

ൻ വയലിൽ ആയിരുന്നു. അവൻ

തിരിച്ചുവന്ന, വിട്ടിന സമിപമായ

പ്പൊൾ, വാല്ലപ്പൊക്കവും ഇത്തങ്ങ

ളും കെട്ടു;

വനൂ വെലകാരിൽ ഒരുത്തനെ വി

ളില, ഇത് എന്ത്? എന് ചൊദിച്ചു.

വ. അവൻ അവനൊട, നിക്കൻറ

സഹൊദരൻ വന്നു , നിന്റെ അ

പ്പൻ അവനെ സൗല്പത്തൊടെ ത

നിക്കു ലഭിച്ചത കൊണ്ട്, തടിച്ച കാള,

ക്കുട്ടിയെ കൊന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു.

വവ്വ അപ്പൊൾ അവൻ കൊപ്

പ്പെട്ട, അകത്ത പൊകവാൻ മന

സ്സില്ലാതെ ഇരുന്നു : അത്കൊണ്ടു അ

വിൻറ അപ്പൻ പുറത്ത് വന്ന, അ

ബ അപെക്ഷിച്ചു. -

വൻ എന്നാറെ അവൻ ഉത്തരമാ

യിട്ടു തന്റെ അപ്പനൊട, കണ്ടാ

ലും , ഞാൻ ഇത്ര സംവത്സരങ്ങളാ

; റെൻറ കല്പന ഒരുനാളൂ.ം ലംഘിച്ചതു

മില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റെ

ഹിതന്മാതൊട ക്രട് സറെന്താഷപ്പെ

ടെണ്ടുന്നതിന, ന് ഇനിക്ക് ഒരു ആ

ട്ടിൻകുട്ടി ഒരിക്കലും തനിട്ടില്ല.

ബം എന്നാൽ വൈശാസ്ത്രികളൊട

കൂടി നിന്റെ ഉപജീനം ഭക്ഷിച്ചു

കളഞ്ഞിട്ടുള്ള നിന്റെ മകനായ ഇ

വൻ വന്നപ്പൊൾ, നീ തടിച്ച കാള

ക്കുട്ടി അവന്നായിട്ട കൊന്നുവല്ലൊ,

എന്ന വുറഞ്ഞു.

മ്പ. അപ്പൊൾ അപ്പൻ അവ

ചെനാട്, മകനെ, നി എാട്ടൊഴും

എന്നൊട കൂടിയിരിക്കുന്നു; അത്രയുമ

ല്ല ഇനിക്കുള്ളത ഒക്കെയും നിന്റെ

ആകനു.

മ്പവ നിന്റെഠ സഹൊദരനായ ഇ.

വൻ മരിച്ചിരുന്നു, തിരികെ ജീവിച്ചി

രികകൊണ്ടും കാണാതെ പൊയവ

നായിരുന്നു, കണ്ടെത്തപ്പെടുക കൊ

ണ്ടും. നമുക്ക് ആനന്ദിച്ചു, സനൊഷ

പ്പെടെണ്ടുന്നതായിരുന്നുവല്ലൊ, എ

ന്നു പറഞ്ഞു.

സ്ഥന്നു അപ്പോ യം.

. അനൂായമുള്ള കലവറകാരന്റെ

സംഗതി.-ഫര് ദ്രവൃാഗ്രഹമുള്ള

പഠിശന്മാരുടെ കപടഭക്തിയെ

ആകൊപിച്ചത്.-ഫൻ ധനവാ

ന്റെയും ദരിദ്രനായ ലാസ്റ്റി

ചെൻറയും സംഗതി."

പിനെ അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാ

തൊട പറഞ്ഞു, സമ്പന്നനായ ഒരു

മനുഷ്യന ഒരു കലവറക്കാരൻ ഉ

ണ്ടായിരുന്നു : ആയവൻ അവഒൻറ

വസ്തുവകകളെ നാനാവിധമാകി ക

ളഞ്ഞ പ്രകാരം അവനൊട ബൊ

ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

വ. അപ്പൊൾ അവൻ അവനെ വി

ളിച്ചു, അവനൊട, ഞാൻ നിന്നെ

കറിച്ച് കൊഇതഎന്താകുന്നു?

യിട്ടു നിനക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. നി
നിമെൻറ കലവറ കണാക ബൊധി
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പ്പിക: എന്തെന്നാൽ നീ ഇനിമെൽ

കലവറക്കാരനായിരുന്നു ക്രടാ, എ

ന പറഞ്ഞു.

ബ അപ്പൊൾ കലവറക്കാരൻ ത

റെർ ഉള്ളിൽ, എന്റെ യജമാനൻ

കലവറ വിചാരം എന്നിൽനിന്ന എ

ടുത്ത്കൊള്ളുന്നതകൊണ്ട്, ഞാൻ എ

ന്ത ചെയ്യും ? കിളപ്പാൻ ജനിക്കു ശ

ക്തിയില്ല : ഏർപ്പാൻ ഞാൻ ലജ

പ്പെടുന്നു.

രം ഞാൻ കലവറ വിചാരത്തിൽ

നിന്ന മാറ്റപ്പെട്ട ചെമ്പാഠം എന്നെ

തങ്ങളുടെ വീടുകളിലെക്കു കൈ

കൊള്ളു മാറുണ്ടാകെണ്ടുന്നതിന, ഞാ

ൻ ഇന്നത ചെയ്യെണമെന്ന അറി

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു.

@ പിന്നെ അവൻ തന്റെ യജമാ

നന്റെ കടക്കാരിൽ കേരൊരുത്തനെ

വരുത്തി, മുഞ്ചിലത്തവനൊട, നി

എന്റെ യജമാനനൊട എത്ര ക

ടംപെട്ടിരിക്കുന്നു ? എന്നു പറഞ്ഞു.

ആ നൂറ കടം എണ്ണ, എന്ന അവൻ

പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ അവൻ അവ

നൊട, നിന്റെ ചീട്ട വാങ്ങി, വെ

ഗത്തിൽ ഇരുന്ന, അവത എന്ന എ

ഴുതുക, എന്ന പറഞ്ഞു.

പിനെ അവൻ മറെറാരുത്ത

നൊട, നിയും എത്ര കടംപെട്ടിരി

ക്കുന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു. ആറ്റ പഠകൊ

തമ്പ, എന്ന അവൻ പറഞ്ഞു. അ

പ്പൊൾ അവൻ അവനൊട, നി

ന്റെ ചീട്ട വാങ്ങി, എണ്ണത എന്ന

എഴുതുക എന്ന പറഞ്ഞു.

വ്വ പിനെ അനൂായമുള്ള കലവറ

ക്കാരൻ ബുദ്ധിമയാടെ ചെയുതകൊ

ണ്ടു, യജമാനൻ അവനെ നന്ദിച്ചു.

അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൻ വെളിച്ച

ത്തിന്റെ മക്കളെക്കാളും ഇഹലൊക

ത്തിന്റെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ ജന്മത്തി

ൽ അധിക ബുദ്ധിയുള്ളവരാക്നു.

ൻ വിശെഷിച്ചം ഞാൻ നിങ്ങ

ബൊൾ, നിങ്ങളെ നിത്വമുള്ള വാസ

സ്ഥലങ്ങളിലെക്കു കൈക്കൊള്ളു മാറു

ണ്ടാകെണ്ടുന്നതിന്, അനൂായമുള്ള

ധനം കൊണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് ന്റെഹിത

ന്മാരെ ഉണ്ടാക്കികൊൾവിൻ.

കം അല്പമായുള്ളതിൽ വിശ്വാസമു

ള്ളവൻ അധികമായുള്ള തിലും വി

ശ്വാസമുള്ളവനാകുന്നു. അല്പമുള്ള തി

ൽ അനൂായമുള്ളവൻ അധികമുള്ള

തിലും അന്യായമുള്ളവനാകന്നു.

ചു. അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ അവ്വാ

യമുള്ള ധനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവ

ായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ, സ്ത ധനം

നിങ്ങൾക്ക് ആത വിശ്വാസമായിട്ട

ഏല്പിക്കും ?

ചവ, അത്രയുമല്ല നിങ്ങൾ മറെറാ

രുത്തനെൻറ്റതിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാ

യിരുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വ

ന്തമുള്ളത നിങ്ങൾക്ക് ആർ തരും?

ചമ്പ യാതൊരു വെലക്കാരനെങ്കി

ലും രണ്ടു യജമാനന്മാരെ സെവി

പ്പാൻ കഴികയില്ല : എന്ത,കൊണ്ടെ

ന്നാൽ അവൻ ഒരുത്തനെ പിക്ച്ചു, മ

ഠറവനെ സ്റ്റെഫിക്കും; അല്ലെങ്കിൽ

അവൻ ഒരുത്തനൊട ചെന്, മറ്റ

വനെ നിന്ദിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ദൈ

വത്തെയും ധനത്തെയും സെവിപ്പാ

ൻ കഴികയില്ല.

കര, ദ്രവ്യാഗ്രഹമുള്ള പറ്റിയെശന്മാ

രും ംരം കാഴ്വങ്ങൾ ഒക്കെയും കെട്ടു:

അവ ർ അവ 6 ന പരിഹസിച്ചു.

ക@ അപ്പൊൾ അവൻ അവതൊ

ട പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ

മുമ്പാകെ നിങ്ങളെ നീതിമാന്മാരാ

ക്കുന്നവർ ആകുന്നു : എന്നാലും ദൈ

വം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അറി

യുന്നു: അതെന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ മനു

കൃരുടെ ഇടയിൽ മഹാ ശൈഷ്മാ

യി വിചാരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈ

വത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ജെ.ുതയാക

നം.

()

ളൊട പറയുന്നു. നിങ്ങം ക്ഷയിക്കു ! മൗ വൈദപ്രമാണവും ദിഘedി
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കളും യൊഹന്നാൻ വരെക്കും ആ

യിരുന്നു : അന്നുമുതൽ ദൈവത്തി

ന്റെ രാജ്യം പ്രസംഗികപ്പെടുന്നു,

എല്ലാവനും അതിലെക്ക് ബലത്തൊ

ടെ ഉൾപ്പെടുന്നു.

.= വിശെഷിച്ച വെദപ്രമാണ

ത്തിൽ ഒരു വിസും വീണു.പൊക

ന്നതിനെക്കാൾ, ആകാശവും ഭൂമി

യും ഒഴിഞ്ഞപൊകുന്നത് എളുപ്പമാക

ന്നു. - -

കല്പ തന്റെ ഭാഴ്ചയെ ഉപെക്ഷി

ഷ, മറെറാരുത്തിയെ വിവാഹം

ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം വൃഭിചാരം ചെ

യ്യുന്നു. പിന്നെ പുരുഷനാൽ ഉപെ

ക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ വിവാഹം ചെയ്തു

നവനെല്ലാം വൃഭിചാരം ചെയ്യുന്നു.

ചൻ ധനവാനായ ഒരു മനു

ുൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ ശൃാമ

ള വസ്ത്രവും നെരിയ വസ്ത്രവും ധരി

ച്ച, ദിവസംപ്രതി കൊലാഹലത്തൊ

ടെ വാണുകൊണ്ടിരുന്നു.

വം അത്രയുമല്ല ലാസർ എന്ന വെ

രുള്ള ഒരു ദരിദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു,

അവൻ പ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട നിറ

ഞ്ഞ ശരീരമുള്ള വന്യി, ആ ധന

വാന്റെ വാതില്പര് കിടന്നു.

പച അവന്റെ മെശയിൽ നിന്ന

വിണ കഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് തൃപ്

നാകുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരു

നു, അത്രയുമല്ല നായ്കൾ വന്ന, അ

വന്റെ വ്രണങ്ങജെ. നകി.

വവ. പിനെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

നാൽ, ആ ദരിദ്രൻ മരിച്ചു,ബ

ദൂതന്മാരാൽ ആബ്രഹാമിന്റെ മാവി

ടത്തിലെക്കു കൊണ്ടുപൊകപ്പെട്ട ധ

നവാനും മരിച്ചു. അടക്കപ്പെട്ടു;

വബ പിനെ അവൻ നരകത്തിൽ

അതിവെദനകളൊട ക്രടിയവനാ

യി, തന്റെ കണ്ണുകളെ ഉയതി, ദു

രത്തുനിന്ന ആബ്രഹാമിനെയും, അ

വന്റെ മാവിടത്തിൽ ലാസറിനെ

വര. അപ്പൊൾ അവൻ അപ്പനാ

യ ആബ്രഹാമെ, ഞാൻ ംരട ജപാല

യിൽ അതിവെദനപ്പെടുന്നത് കൊ

ണ്ട്, എന്നൊട കരുണ ഉണ്ടായി,

ലാസർ തന്റെ വിരലിനെൻറ് അ

റ്റം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി, എന്റെൻഠ നാ

വിന തണുപ്പിപ്പാനായിട്ടു, അവനെ

അയക്കെണമെന്ന നിലവിളിച്ച പ

റഞ്ഞു.

വl@ എന്നാന്റെ ആബ്രഹാം പറഞ്ഞു,

മകനെ, നീ നിന്റെ ആയുസ്സുള്ള

കാലത്തിൽനിന്റെ ഗുണങ്ങളെയും,

ലാസറും അപ്രകാരം തനെ ദൈാഷ

ങ്ങളെയും അനുഭവിച്ചു എന ഒത്തു

കൊൾക: ഇപ്പൊൾ ഇവൻ ആശപ്

സിക്കപ്പെടുന്നു, നീയൊ അരിവെദ

നപ്പെടുന്നു.

വനു ഇതെല്ലാം ക്രടാതെയും, ഇവി

ടെനിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലെക്കു ക

ടന്നുവരുവാൻ എങ്കിലും, അവിടെ

നിന്ന ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലെക്കു കട

ന്നുവരുവാൻ എങ്കിലും മനസ്സുള്ള വ

് കഴിയാത്ത പ്രകാരം, ഞങ്ങാ

നിങ്ങൾക്കും നടുവെ വലുതായൊരു

പിളപ്പ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ9 അപ്പൊൾ അവൻ പറഞ്ഞു,

അപ്പനെ, അപ്രകാരമാകയാൽ ഇനി

ക് അഞ്ച് സഹൊദരന്മാർ ഉണ്ട്.അ

വരും ഠരം അതിവെദനയുള്ള സ്ഥ

ലത്തിലെക്കു വരാതെ ഇരിപ്പാനായി

ട്ട, ഇവൻ അവക സാക്ഷിപ്പെടു

ത്തെണ്ടുന്നതിന്,

വവ്വ ഇവനെ എന്റെ അപ്പമെൻറ്

വീട്ടിലേക്ക് അയകെണമെന്ന് ഞാൻ

നിനൊട അപെക്ഷിക്കുന്നു.

വൻ ആബ്രഹാം അവനൊട പറ

ഞ്ഞു, അവക മൊശെയും ദിഘദഗ്ദി

മാരും ഉണ്ട് : അവക അവർ ചെവി

കൊള്ള കെട്ട്.

മ്പം എന്നാറെ അവൻ പറഞ്ഞു,

അപ്രകാരമല്ല, അപ്പനായ ആബ്ര

യും കാണുന്നു. ഹാമെ, മരിച്ചവർlൽനിന്ന ഒരു
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ത്തൻ അവരുടെ അടുകൽ പൊ

യാൽ, അവർ അനുതാപപ്പെടും.

മ്പ.ം അപ്പൊൾ അവൻ അവനൊ

ട പറഞ്ഞു, അവർ മൊശെക്കും ദി

ഘദഗ്ദമാകം ചെവികൊള്ളാതെ ഇ

രുന്നാൽ, മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഒരുത്ത

ൻ ഉയിത്തെഴുനീറ്റാലും, അവർ

അനുസരപ്പെടുകയില്ല.

്ഥC) അദ്ധ്യായം.

.ം വിരുദ്ധമുണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളത്._

വ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുന്നത്.

-ഫ. പത്ത കഷ് സൈാഗികളുടെ

സംഗതി.--വ.ം ദൈവത്തിന്റെ

രാജ്യത്തെയും മനുഷ്യന്റെ പുത്ര

ന്റെ റ വരവിന്റെയും സംബന്ധി

ഷ്ടത •

പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരൊട

പറഞ്ഞു, വിരുദ്ധങ്ങൾ വരാതെ ഇ

രിപ്പാൻ കഴിയാത്തതാകനു; എന്നാ

ലും അവ യാതൊരുത്തനാൽ വരു

ബ [അവന) ഹാ കഷ്ടം!

വ അവൻ ംരം ചെറിയവരിൽ ഒ

രുത്തനെ വിരുദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനെ

കാൾ, അവന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു തി

രികല്പ തുങ്ങി, അവൻ സമുദ്രത്തിലെ

ക് തള്ളപ്പെടുന്നത് അവന കൊള്ളാ

കുന്നതായിരിക്കും.

വ നിങ്ങഠം ജാഗ്രതപ്പെട്ടുകൊഠ്

വിൻ : നിന്റെ സഹൊദരൻ നി

ന്റെ നെരെ ലൈാഷം ചെയ്തു എന്നു

വരികിൽ, അവനെ ശാസിക്ക് : അ

വൻ അനുതാപപ്പെട്ടാൽ, അവനൊ

ട ക്ലബ്.

രം അവൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ എഴ

പ്രാവശ്യം നിന്റെ നെരെ ദൈാഷം

ചെയും ഒരു ദിവസത്തിൽ എഴ പ്രാ

വശ്യം നിന്റെ അടുകൽ തിരിച്ചു

വന്ന, ഞാൻ അനുതാപപ്പെടുന്നു എ

ന്ന പറഞ്ഞാൽ, അവനൊട ക്ഷമി

6്കണം.

താവിനൊട, ഞങ്ങൾക്കു വിശാ

സം വദ്ധിപ്പിക്കെണമെന്ന് പറഞ്ഞു.

ന0 എന്നാറെ കത്താവ പറഞ്ഞു,

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കടുക മണിയൊള്ളും

വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ, നി

ങ്ങൾ ംരം കാട്ടത്തി വൃക്ഷത്തൊട്,

നീ വെരൊട ക്രടെ പറിഞ്ഞ്, സമു

ദ്രത്തിൽ നടപ്പെടുക എന്ന് പറയാം.

അതും നിങ്ങളെ അനുസരിക്കും.

് പിനെ നിങ്ങളിൽ ആക് ഉഴുക

യൊ മെയികയൊ ചെയ്യുന്ന ഒരു

വെലക്കാരൻ ഉണ്ടായിട്ടു, അവൻ വ

യലിൽനിന്ന വരുമ്പൊൾ, നി പൊ

യി ഭക്ഷണത്തിന്നിരിക്ക എന്ന അ

വൻ ഉടനൊ അവനൊട പറയു

മൊ ?

വ്വ നീ ഇനിക അത്താഴം കഴിക്കെ

ണ്ടുന്നതിന് ഒരുക്കി, അര കെട്ടിക്കൊ

ണ്ട ഞാൻ ഭക്ഷിച്ച കടിക്കു വൊള്ളും

ഇനിക്ക ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അതിന്റെ

ശൈഷം നീ ഭക്ഷിച്ച കുടിക്കാമെന്

അവനൊട പറകയില്ലയൊ ?

ൻ തന്നൊട കല്പിക്കപ്പെട്ട കാഴ്വങ്ങ

ളെ ആ വെലക്കാരൻ ചെയുതകൊ

ണ്ട്, യജമാനന്റെ അവനെ നന്ദിക്കു

ന്നുവൊ? ഇനിക തൊന്നുന്നില്ല.

ചം അപ്രകാരം നിങ്ങളും നിങ്ങ

ളൊട കല്പിക്കപ്പെട്ട കാഴ്വങ്ങളെ ഒ

ക്കെയും ചെയുതിന്റെ ശൈഷം, ഞ

ങ്ങൾ പ്രയൊജനമില്ലാത്ത വെലക്കാ

രാകുന്നു : ഞങ്ങൾ ചെയ്യെണ്ടിയിരു

നത മാത്രം ചെയ്തു എന്ന പറവിൻ.

ഫ്ഫ (T പിന്നെ് ഉണ്ടായത് എ

തെന്നാൽ, അവൻ യെറുശലമിലെ

ക പ്രയാണം ചെയ്യുമ്പൊൾ,അവൻ

ശമറിയായുടെയും ഗലിലെയായുടെ

യും നടുവിൽ ക്രടി പൊയി.

.ംവ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെക്കു പ്രവെശി

ക്കുമെമ്പാഠം കഷ്ടതൊഗികളായ പ

ത്ത മനുഷ്യർ അവനെ എതിരൊറ,

ദൂരത്ത് നിന്നു :

() 2

@ പിന്നെ അപ്പൊസൊലന്മാർ ക .ംമ്പ. യെശു, ഗുരൊ, ഞങ്ങളൊട
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കരുണയുണ്ടാകെണമെന്ന ശബ്ദവും

ഉയതി പറഞ്ഞു.

ഛ. അവന് അവതെ കണ്ടാറെ

അവരൊട്, നിങ്ങൾ പൊയി, നി

ങ്ങളെത്തന്നെ ആ ച9യ്യന്മാക്സ് കാണി

പ്പിനെ പറഞ്ഞു. പിനെ ഉണ്ടാ

യത എന്തെന്നാൽ, അവർ പൊക

ബൊൾ, അവർ ശുദ്ധത്പെട്ടു.

ച@ അപ്പൊൾ അവരിൽ ഒരുത്തൻ

താൻ സൌഖ്യപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടിട്ട്,

തിരിച്ചുവന്നു, മഹാ ശബ്ദത്തൊടെ

ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു.

-നു അവ്ൻറ പാദങ്ങളിൽ ക

വിണ്ടുവിനെ, അവന സ്കൊത്രം ചെ

യ്തു. ആയവൻ ശമറിയക്കായഠൻ ആ

യിരുന്നു.

ഫ് അപ്പൊൾ നെയശു ഉത്തരമായി

ട്ട, പത്ത പെർ ശുദ്ധതപ്പെട്ടില്ലയൊ?

ഒമ്പത പെർ എവിടെ?

ചവ്വ ദൈവത്തിന് നൃതി ചെയ്യാ

കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാളുകൾ

വരും, നിങ്ങൾ അത കാണുകയുമി

്.

വമ്പ വിശൈഷിചം അവർ നിങ്ങ

ളൊട, കണ്ടാലും, ഇവിടെ അല്ലെ

ങ്കിൽ കണ്ടാലും, അവിടെ എന്നു പ

റയും ; എങ്കിലും നിങ്ങൾ പുറപ്പെട

രുത, പിന്നാലെ ചെല്ലുകയും അരു

ബ.

വശ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആകാ

ശത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നി

ന മിന്നുന്ന മിന്നൽ ആകാശത്തി

ന്റെ കീഴിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തി

ലെക്ക് ഏതപ്രകാരം പ്രകാശിക്കുന്നു

വൊ, അപ്രകാരം മനുഷ്യന്റെ പു

ത്രനും തന്റെ നാളിൽ ഇരിക്കും.

വ@ എന്നാൽ അവൻ മുമെമ്പ് വള

തെ കഷ്ടപ്പെടുകയും, •രം സന്തി

യിൽ തള്ളിക്കളയപ്പെടുകയും ചെ

യ്യെണ്ടുന്നതാകുന്നു.

നായിട്ട ഠൻം അനൂജാതിക്കാരൻ അ വന്നു വിശേഷിച്ച നൊഹ എന്ന

ല്ലാതെ മറെറാരുത്തനും തിരിച്ചുവ വന്റെ നാളുകളിൽ എതപ്രകാരം

നത കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്ന പറ ഉണ്ടായിരുന്നുവൊ, അപ്രകാരം ത

ഞഞ്ഞു. |നെ മനുഷ്യപുത്രന്റെ നാളുകളി

.cൻ പിനെ അവൻ അവനൊട ലും ഉണ്ടാകം.

നീ എഴുനീറ്റ, പൊസ്ലൊക്ക്, നി വ9 നൊഹ പെട്ടകത്തിലെക്കു പ്ര

ന്റെ വിശ്വാസം നിനെ രക്ഷിച്ചു വെശിച്ച നാൾ വരെയും ജനങ്ങൾ

എന്ന പഠഞ്ഞു. ഭക്ഷിച്ചു. കടിച്ചു. വിവാഹം ചെയ്തു,

പം T പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുതു, ജല

രാജ്യം എപ്പൊൾ വരുമെന്ന പറി പ്രളയം വന്ന, അവരെ എല്ലാവരെ

ശൈന്മാർ അവനൊട ചൊദിച്ചപ്പൊ യും നശിപ്പിക്കയും ചെയ്തു.

ഠം, അവൻ അവരൊട ഉത്തർമാ | വവ്വ ലൈാത്ത എന്നവന്റെ നാളു.

യിട്ടു, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം കാഴ്ച കളിലും ഉണ്ടായത് പൊലെയും (ഉ

പ്രകാരമായി വരുന്നില്ല; ണ്ടാകം:) ജനങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച്, കടി

വ.ം കണ്ടാലും, ഇവിടെ ! എന്നും, ഷ്ട, കൊണ്ടു. വിറ്റു. നട്ടു, പണി

കണ്ടാലും, അവിടെ ! എന്നും, അ ചെയ്തു.

വർ പറകയുമില്ല: കണ്ടാലും ദൈവ പൻ എന്നാൽ ലൊത്ത സൈാടൊ

ത്തിന്റെ രാജ്യം നിങ്ങളിൽ തന്നെ മിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പൊയ നാളി

ആകനുവല്ലൊ എന്ന പഠ5ഞ്ഞു. ൽ തനെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അ

വ.വ. പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാ} ഗിയും ഗന്ധകവും പയു, എല്ലാവ

തൊട പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ മനുഷ് | സെയും നശിപ്പിച്ചു.

ന്റെ പുത്രന്റെ നാളുകളിൽ ഒന്ന | .ം മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ വെളി
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പ്പെടുന്ന നാളിൽ അപ്രകാരം ത

നെ ഉണ്ടാകം.

മ്പ. ആ നാളിൽ വീട്ടിന്റെ മുക

ള ൽ ഇരിക്കുന്നവൻ തന്റെ വസ്തുക്ക

ൾ വീട്ടിനകത്ത ഇരുന്നാൽ, അവ

യെ എടുത്തുകൊൾവാനായിട്ട ഇറ

ങ്ങരുത: ,വയലിൽ ഇരിക്കുന്നവനും

അപ്രകാരം പിന്നൊക്കം തിരികയും

ബത്.

മ്പവ. ലൊത്തിന്റെ ഭാഴ്ചയെ ഒര}തു

കൊൾവിൻ.

മ്പന. ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവ

നെ രക്ഷിച്ചുകൊJുവാൻ നൊക്കി

യാൽ, അതിനെ നശിപ്പിക്കും : ആ

തെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ നശിപ്പി

ച്ചാൽ, അതിനെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും.

മ്പര. ആ രാത്രിയിൽ ഒരു കിടക്കയി

ൽ (ണ്ട പെർ കിടക്കും. ഒരുത്തൻ പി

ടിച്ചകൊണ്ടുപൊകപ്പെടും, മറവൻ

വിടുവിക്കപ്പെടും.

നl@ രണ്ടു സ്ത്രീകൾ ഒന്നിച്ച അരി

ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും; ഒരുത്തി പിടിച്ചു

കൊണ്ടുപൊകപ്പെടും, മാറ്റവൾ വി

ടുവിക്കപ്പെടും.

മ്പനൂ അണ്ട പെർ വയലിൽ ഇരി

ക്കും. ഒരുത്തൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപൊ

കപ്പെട്ടും, മഠറവൻ വിടുവിക്കപ്പെ

ടുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊട് പറയു

ബ.

മ്പ. പിനെ അവർ ഉത്തരമായി

ട്ട അവനൊട, കതാവെ, എവി

ടെ? എന്ന പറഞ്ഞു. എന്നാറെ അ

വൻ അവരൊട്, ശവം എവിടെ

(ആകന്നുചൊ. അവിടെ കഴുക

ന്മാർ വന്ന ക്രടും.

കപ്പ അഡ്രായം.

. നിരന്തരമായി പ്രാത്ഥന ചെയ്യെ

ണമെന്നുള്ളത്.-ൻ പറിനെശന്റെ

യും ചുങ്കക്കാരന്റെയും സംഗതി.-

ക് ക്ര ുവിന്റെ അരികിലെക

ബ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിമിത്തം സ

കലവും `ഉപെക്ഷിക്കെണമെന്നു

♔ തം

പിനെ ആലസ്യപ്പെടാതെ, എ

പ്പൊഴും പ്രാത്ഥിക്കെണ്ടുന്നതിനെ ക

റിച്ച്, അവൻ ഒരു ഉപമ അവതൊ

5 വറഞ്ഞു;

വ ആയത എന്തെന്നാൽ വൈദവ

ത്തെ ഭയപ്പെടാതെയും, മനുഷ്യരെ

ശങ്കിക്കാതെയുമുള്ള ഒരു വൃായാധി

പതി ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായിരു

ബ.

മ്പ ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവ

യും ഉണ്ടായിരുന്നു : അവൾ അവ

ന്റെ അടുകൽ വന്ന, എന്റെ പ്ര

തിയൊഗിയിൽനിന്ന് എന്നെ രക്ഷി

കെണമെന്നു പറഞ്ഞു.

രം എന്നാറെ ക റെ കാലത്തെക്കുഅ

വന മനസ്സില്ലാതെ ഇരുന്നു: പിനെ

അവൻ തന്റെ ഉള്ളിൽ, ഞാൻ വൈദ

വത്തെ ഭയപ്പെടാതെയും, മനുഷ്യ.

തെ ശങ്കിക്കാതെയു ഇരിക്കുന്നു,

@ എങ്കിലും  ും വിധവ എന്നെ

അസഹൃപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട്, അ

വx എല്ലാ ാഴും വന്ന, എന്നെ മു

ഷിപ്പിക്കാതെഇരിപ്പാനായിട്ടു,ഞാൻ

അവൾക്കായി പ്രതിക്രിയ ചെയ്തു

കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു.

നു പിനെ കതാവ് പറഞ്ഞു, അ

നീതിയുള്ള നൂായാധിപതി പറയു

നത കാപ്പിൻ.

അപ്രകാരം തനൊ5 രാവും പ്

കലും നിലവിളിക്കുന്നവരായി, താൻ

തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ കുറിച്ച

ദൈവം താമസിക്കുന്നു എങ്കിലും, അ

വായി പ്രതിക്രിയ ചെയ്തു കൊടു

ക്കയില്ലയൊ?

വ്വ അവൻ വൈഗത്തിൽ അവകാ

യി പ്രതിക്രിയ ചെയൂ കൊടുക്കും

എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

പെlതങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത്.- എന്നാലും മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ വ
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രുമെമ്പാൾ, അവൻ ഭൂമിയിൽ വിശ്വാ

സം കണ്ടെത്തുമൊ ?

ൻ പിനെ തങ്ങഠം നീതിമാന്മാ

തെന്ന തങ്ങളിൽ തന്നെ ഉറെച്ച,

ശൈഷമുള്ളവരെ നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ള ചില

, തൊട അവൻ • രം ഉപമ പറഞ്ഞു :

ചം രണ്ടു മനുഷ്യർ പ്രാതിപ്പാനാ

യിട്ട ദൈവാലയത്തിലെക്കു പൊയി:

tഅവരിൽ) ഒരുത്തൻ പറ ശൈ ർ,

മറ്റവനും ചുങ്കകാരൻ[ആയിരുന്നു.

.ു.ം പറ ശൈൻ നിന്നു കൊണ്ട് ത

ങ്കൽ തന്നെ ഇപ്രകാരം പ്രാത്ഥിച്ചു.

ദൈവമെ, ഞാൻ പിടിച്ചുപറിക്കാ

രും, വിനീതികാരും, വൃഭിചാരകാ

രുമായി മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ പൊ

ലെ എങ്കിലും, ചുങ്കക്കാരനെ

പൊലെയും എങ്കിലും അല്ലായ്മ,കൊ

ണ്ടു, ഞാൻ നിനെ വന്ദിക്കുന്നു.

ഫവ. ഞാൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ രണ്ട

പ്രാവശ്യം ഉഫൊഷിക്കുന്നു. ഞാൻ

അനുഭവിക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളിലും

പത്തിലൊന്ന് കൊടുത്തുവരുന്നു എ

ന പറഞ്ഞു.

ചമ്പ. എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരൻ ദൂരത്ത

നിന്നുകൊണ്ട്, തന്റെ കണ്ണുകളെ

പൊലും ആകാശത്തിലെക്കു ഉയ്തു

വാൻ മനസ്സില്ലാതെ, തന്റെ മാവി

ടത്ത് അടിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവമെ,

പാപിയായിരിക്കുന്ന എന്നൊട ക

രുണ ഉണദC്കെ നെ ചെമ എന്ന വുറ്റ

ഞ്ഞു.

ഛ. ഇവൻ മറ്റവനെക്കാളും നി

തിമാനാക്കപ്പെട്ടവനായി തന്റെ വി

ട്ടിലെക്കു പൊയി എന്ന് ഞാൻ നി

ങ്ങളൊട പറയുന്നു: അതെന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ തന്റെ താൻ ഉയര്തുന്ന

വനെല്ലാം താഴ്ത്തപ്പെടും, തന്നെ താ

ൻ താഴ്വനവനൊ ഉയത്തപ്പെടും.

.@ " പിന്നെ ചെറിയ കൈ പത

ബ

ങ്ങളെ അവൻ തൊടുവാനായിട്ട

അവർ അവരെ അവന്റെ അടുക

ക (അത] കണ്ടാറെ അവരെ വില
കി.

ച് അപ്പൊൾ യെശു അവരെ അ

ടുകൽ വിളിച്ചിട്ട, കൈപതങ്ങൾ എ

ന്റെ അടുകൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ,

അവതെ വിതൊധികയുമരുത്: എ

നു,കൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ

ാജ്യം ഇപ്രകാരമുള്ളവരുടെ ആക

ബ.

. ആരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ

വൈപതൽ എന്നപൊലെ ദൈവത്തി

ന്റെ അാജ്യം കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല എ

ങ്കിൽ, അവൻ അതിലെക്കു ഒരു പ്ര

കാരത്തിലും കടകയില്ല എന്ന് ഞാൻ

സത്യമായിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു

എന്ന വചറിഞ്ഞു. -

കവ്വ T പിനെ പ്രമാണിയായ

ഒരുത്തൻ അവനൊട, നല്ല ഗുഖരാ,

ഞാൻ നിതൃജിവനെ അവകാശമാ

യനുഭവിപ്പാനായിട്ട എന്തു ചെയ്യെ

ണാം ? എന്ന ചൊദിച്ചു.

.ഥൻ എന്നാന്റെ തെയശു അവനൊ

ട, നീ എന്തിന എനെ നല്ലവനെ

ന്ന ചൊല്ലുന്നു ? ദൈവം ഒരുവൻ

അല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനും നല്ലവന

്തെല്ലാം -

വ.o വൃഭിചാരം 6 ചുരുത, കല

ചെയ്യരുത്, മൊഷണം ചെയ്യരുത്,

കള്ള സാക്ഷി പഠയരുത്, നിന്റെ

അപ്പനെയും നിന്റെ അമ്മയെയും

ബഹുമാനിക്ക, എന്നുള്ള കല്പനകളെ

നി അറിയുന്നുവല്ലൊ, എന്നു പറഞ്ഞു.

വ. എന്നാറെ അവൻ, ഇവയൊ

കെയും ഞാൻ എന്റെ ബാല്യം മു

തൽ പ്രമാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്ന പറ

ഞഞ്ഞു.

വ.വ. അപ്പൊൾ ചെയശു • അം കാഴ്ച

ങ്ങളെ കെട്ടിട്ട, അവനൊട, ഇനി

നിനക്ക ഒന്ന കുറവുണ്ട്: നിനക്കുള്ള

വസ്തുക്കളെ ഒക്കെയും വിറ്റ, ലരിദ്ര

ക പങ്കിട്ട കൊട്ടുക, എന്നാൽ നിന

ൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാ ക്ക സ_ുത്തിൽ നിക്ഷെപം ഉണ്ടാ
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കം: പിന്നെ വന്നു എന്നെ പിന്തുട

നുകൊ9്ക എന്ന പറഞ്ഞു.

വന അവൻ ഇത് കെട്ടാറെ, മഹാ

ദുഃഖമുള്ളവനായി; എന്തെന്നാൽ അ

വൻ മഹാ ധനവാനായിരുന്നു.

വരം അവൻ വള. ചെർ ദുഃഖമുള്ളവ

നായി എന്ന യെഹൂ കണ്ടപ്പൊൾ,

പറഞ്ഞു, സമ്പത്തുള്ള ചർ ലൈവത്തി

ന്റെ രാജ്യത്തിലെക്കു കടക്കുന്നത

ഫാ പ്രയാസം.

വ@ ഒരു ധനവാൻ ദൈവത്തി

ന്റെ രാജ്യത്തിലെക്കു കടക്കുന്നതി

നെക്കാൾ ഒരു ഒട്ടകം ഒരു സൂചിയു

ടെ കൊഴയിൽ ക്രടി കടന്നു പൊക

നത എറ്റം എളുപ്പമാകുന്നു.

വസ്ത ഇരു കെട്ടവർ അപ്രകാരമാ

യാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്ന

വൻ ആര്? എന്നു പറഞ്ഞു.

വ9 എന്നാറെ അവൻ മനുഷ്യരാ

ൽ കഴിയാത്ത കായ്പ അൾ ദൈവത്താ

ൽ കഴിയുന്നവയാകനു എന്ന് പറ

ഞഞ്ഞു.

വവ്വ ' അപ്പൊൾ. പഖ്ത്രാസ്, ക

ണ്ടാലും, ഞങ്ങൾ സകലവും ഉ പ

ക്ഷിച്ചു, നിന്നെ പിന്തുടനിരിക്കുന്നു,

എന്ന പറഞ്ഞു.

വൻ പിനെ അവൻ അവരൊട്,

ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ റ നി

മിത്തമായിട്ട വിടെങ്കിലും അമ്മയപ്പ

ന്മാരെ എങ്കിലും സഹൊദ്, മാരെ

എങ്കിലും, ഭാഴ്ചയെ എങ്കിലും, മക്കളെ

എങ്കിലും ഉടൈപക്ഷിച്ചവൻ ഒരുത്ത

നും,

മ്പം •രം കാലത്തിൽ ബഹു ഇരട്ടി

യും, വരുവാനുള്ള ലൊകത്തിൽ നി

തൃജിവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവനാ

കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട നി

ങ്ങളൊട പറയുന്നു എന്ന പ് ഞഞ്ഞു.

ബ. II പിനെ അവൻ പന്ത്രണ്ട

പെരെ ക്രട്ട കൊണ്ട് അവരൊട, ക

ണ്ടാലും, നാം യെറുശലമിലെക്കു പൊ

ച ദിഘദഗ്ദിമാരാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരി

ക്കുന്ന കായ്യങ്ങൾ ഒക്കെയും നിവൃ

ത്തിക്കും.

മ്പ വ എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ

പുറജാതികൾക്ക് എല്ലികപ്പെടുകയും,

പUിഹസിക്കപ്പെടുകയും, നിന്ദിക്ക

പ്പെടുകയും, തുപ്പപ്പെടുകയും ചെ

ും •

മ്പന. അത്രയുമല്ല അവർ അവനെ

വാറു കൊണ്ട് അടിച്ച, കൊല്ലം : പ്

നെ മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ അവൻ

തിരിക ഉയിത്തെഴുനില്പകം എന്ന

പറഞ്ഞു.

മ്പര. എന്നാറെ അവർ ംരം കാഴ്ച

ങ്ങളിൽ ഒന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. cഅം

വചനവും അവക് മറുപൊരുളായി

രുന്നു, ചൊല്ലപ്പെട്ട കാഴ്വങ്ങളെ അ

വർ അറിഞ്ഞതുമില്ല.

ബ@ T പിനെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

ന്നാൽ, അവൻ യെറികെഹായിക സ

മീപിച്ചപ്പൊൾ, വഴി അരികെ ഒരു

കരുടൻ ഭിക്ഷ യാചിച്ചുകൊണ്ട ബ്

ർിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

മ്പ്) അവൻ പുരുഷാരം കടന്നു

പൊകന.ത കെട്ടാറെ, ഇത എന്താ

കനു? എന്ന ചൊദിച്ചു.

്. അവർ അവനൊട, നസറാ

യക്കാരനായ യെശു കടന്നുപൊക

ന്നു എന്ന അറിയിച്ചു.

മ്പവൃ അപ്പൊൾ അവൻ, യെശും

ലാവിദിന്റെ പുത്ര, എന്നൊടു കരു

ണ ഉണ്ടാകെൺമെന്ന ഉറക്കെ വി

ളിച്ചു പറഞ്ഞു.

മ്പൻ അവൻ മിണ്ടാതെ ഇരിപ്പാ

നായിട്ടു മുമ്പെ പൊകുന്നവർ അവ

നെ വിലക്കി. എന്നാലൊ അവൻ ഭാ,

വീടിന്റെ പുത്ര, എന്നൊട കരു

ണ ഉണ്ടാകെണമെന്ന അധികമ

ധികമായി നിലവിളിച്ചു.

രം അപ്പൊൾ യെശു നിന, അവ

നെ തന്നെ റ അടുകൽ കൊണ്ടുവരു

കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പുത്രനെ കുറ. വാൻ കല്പിച്ചു. അവൻ അടുത്ത വ
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ന്നപ്പൊൾ, അവൻ അവനൊട,

ര്ച ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യെ

ണമെന്ന നിനക്കു മനസ്സായിരിക്കുന്നു?

എന്ന ചൊദിച്ചു. അപ്പൊൾ അവൻ,

ക്താവെ, ഞാൻ കാഴ്ച പ്രാപിക്കെ

ണമെന: ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ര.വ. അപ്പൊൾ യെശു അവനൊ

ട, നീ കാഴ്ച പ്രാപിക: നിന്റെ വി

ശപ്സം നിനെ രക്ഷിച്ചു എന്ന പ

റഞ്ഞു.

ര്ബ ഉടനെ അവൻ കാഴ്ച പ്രാ

പിച്ച, ദൈവത്തെ സ്തുത ച്ചുകൊണ്ട്,

അവന്റെ പിന്നാലെ പെ.യി : ജ

നങ്ങൾ ഒക്കെയും [അത] കണ്ടപ്പൊ

ഠം ദൈവത്തിന സ്തുതി ചെയ്യു.

ഥൻ അഡ്രായം.

ഫ ചുങ്കക്കാരനായ സായി.-ക്ക

പത്ത റാത്തൽ ദ്രവൃം.-വവ്വ ക്രി

സ്ത തെയറുശലമിലെക്ക് വാഹനം

ക്രെറി പൊകുന്നത്._ര. ച യെ

റുശലമിനെ കുറിച്ച് കരയുന്നത

ചെഖല വാലയം ശുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്.

6യ:ശു യെറിഫൊയിലെക്കു ചെന്ന

കടന്ന പൊയി.

വ എന്നാറെ, കണ്ടാലും, സക്കായി

എന്ന പെരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉ

ണ്ടായിരുന്നു; അവൻ ചുങ്കാരിൽ

പ്രമാണിയായും ധനവാനായും ഇ

ബ,

മ്പ തെയശു ഇന്നവനാകുന്നു എന്ന

അവനെ ക ണമാൻ അവൻ അനെപ

ഷിച്ചു. എന്നാറെ ശരിര വളച്ചയിൽ

ചെറിയവനായിരുന്നതകൊണ്ട്, പു

രുഷാസത്തിന്റെ നിമ ത്തമായിട്ടഅ

വന കഴിഞ്ഞില്ല.

രം അപ്പൊൾ അവൻ മുമ്പെ ഒടി,

അവൻ ആവഴിയെ കടന്ന പൊക

ന്നവനായിരുന്നതകൊണ്ട്, അവനെ

കാണാനായിട്ട ഒരു കാട്ടത്തി വൃക്ഷാ

ആ പിനെ യെശു ആ സ്ഥലത്ത് വ

നപ്പൊൾ, മെല്പട്ട കെനാകി, അവ

നെ കണ്ടു, അവനൊട, സക്കായി

യെ, ബദ്ധപ്പെട്ട, ഇറങ്ങി വരിക.

എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നി

റെൻറ വീട്ടിൽ പാകെണ്ടുന്നതാകന്നു

എന്ന പറഞ്ഞു.

 ി അപ്രകാരം അവൻ ബദ്ധപ്പെ

ട്ട, ഇറങ്ങി, സന്തൊഷത്തൊടെ അ

| വനെ കൈക്കൊണ്ടു.

പിന്നെ അവർ അത് കണ്ടാവെ,

അവൻ പാപിയായൊരു മനുഷ്യ

ന്റെ അടകൽ പാപ്പാൻ പൊയി

എന്ന എല്ലാവരും പീറുപിടുത്തു.

വ്വ എന്നാൽ സക്കായി നിന്ന, ക

താവിനൊട, കണ്ടാലും, കതാ

വെ, ഞാൻ എന്റെ റ ദ്രവ്യങ്ങളിൽ

പാത ദിദ്ര് കൊടുക്കുന്നു. അത്ര

യുമല്ല ഞാൻ യാതൊരുത്തനിൽനി

ന്നും വല്ലതും അന്യായമായിട്ട വാ

ങ്ങീട്ട് ബങ്കിൽ, നാല എർട്ടി തിരി

കെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ൻ അപ്പൊൾ യെശു അവനൊട്,

ഇവനും ആബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനാ

ക്കൊണ്ട്, ഇന്ന 0ം വിട്ടിന് രക്ഷ

ഉണ്ടായി.

.ും എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ കാണാ

തെ പൊയതിനെ അനെ_ഷിപ്പാ

നും, അക്ഷിപ്പാനും മനുഷ്യന്റെ പു

ത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ക. | അവർ •രം കാഴ്വങ്ങളെ

കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ, അവൻ

താൻ യെറുശലമിന സമ്പമായിരു

ന്നത കൊണ്ടും, ടെലവത്തിന്റെ രാ

ജ്യം ശീഘ്രമായി കാണപ്പെടുമെന്ന

അവർ നിരൂപിച്ചത്.കൊണ്ടും, ഒരു

ഉപമ ക്രട്ടി പറഞ്ഞു.

.വ. അത്കൊണ്ട അവൻ പറഞ്ഞു.

കലശെഷനായ ഒരുത്തൻ ഒരു രാ

ജ്യം തനിക്കായി എററുകൊണ്ട്, പി

ബ ബ രിച്ചുവരുവാൻ ഒരു ദൂൻദെശ

.

-

-

്

ത്തിൽ കെറി. ത്തിലെക്ക് പൊയി.
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ചന. അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ

പത്ത ശുശ്രൂഷക്കാരെ വിളിച്ച അ

വക പത്ത :ാത്തൽ ദ്രവ്യം ഏല്പിച്ചു.

ഞാൻ വരുവെള്ളത്തിന വൃാപാരം

ചെയ്തുകൊൾവിൻ എന്ന അവരൊ

ട പറഞ്ഞ, പൊയി.

ഛ. എന്നാറെ അവ മെൻറ നഗര

കാർ അവനെ പ്പെകച്ച, ഇവൻ ഞ

ങ്ങളുടെ മെൽ രാജാവായിരിപ്പാൻ

ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്,

അവന്റെ പിന്നാലെ ഒരു സ്ഥാനാ

പജ് അയച്ചു.

ഥ@ പിനെ ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാ

ൽ, അവൻ അാജ്യം എററുകൊണ്ട് ത്

രിച്ചുവന്ന പെപ്പാഠ്. താൻ ദ്രവ്യം കൊ

ടുത്തിരുന്ന ആ ശു ഷക്കാർ ഒ തൊ

രുത്തൻ വ്യാപാരം ചെയുതിനാൽ

വg(C) സമ്പാദിച്ചു എന്ന അറിയെണ്ടു

ന്നതിനായിട്ട്, അവരെ തന്റെ അ

ടുക്കൽ വിളിപ്പാൻ കല്പിച്ചു.

ക്) അപ്പൊൾ ഒന്നാമ ത്തവൻ വ

ന), കരtാവെ, നിന്റെ റ റാത്തൽ

പത്ത റാത്തൽ ക്രടെ നെടി എന്ന

പറഞ്ഞു.

ക9 എന്നാറെ അവൻ അവനൊട,

നന്നായി, ഉത്തമ ശുശ്രൂഷക്കാർനെ,

നീ അല്പമായിട്ടുള്ളതിൽ വിശ്വാസമു

ള്ളവനായിരുന്നത് കൊണ്ട്, നീനക

പത്ത നഗരങ്ങളുടെ മെൽ അധി

കാരം ഉണ്ടാക എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫവൃ പിനെ രണ്ടാമത്തവൻ വന്ന്,

ക്താവെ, നlഒൻറ റാത്ത:ൽ അഞ്ച

റാത്തൽ സമ്പാദിച്ചു എന്ന വ-lറഞ്ഞു.

ംൻ അ ുൻ അവനൊടും, നി

യും അഞ്ച നഗരങ്ങൾക്ക് അധികാ

രിയായി ഇരിക്ക എന്ന പറഞ്ഞു.

വം പിന്നെ മറെറാരുത്തൻ വന്ന,

കരാവെ, ഇതാ, നിന്റെ റാത്തൽ

ഇ(ിക്കുന്നു. അതു ഞാൻ ഒരു ശില

യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. -

വ. എന്റെ.നാൽ നീ വെക്കാത്തത

:രു നുവല്ലൊ :

യും ചെയ്യുന്ന കഠിന മനുഷ്യനാക

കൊണ്ടു, ഞാൻ നിന്നെ ഭയപ്പെട്ടിരു

നു എന്ന പറഞ്ഞു.

വ.വ. എന്നാറെ അവൻ അവനൊടു

ദുഷ്ട ശുശ്രൂഷക്കാരനെ, ഞാൻ നി

ന്റെ വായിൽനിന്നു തന്നെ നിന്നെ

ന്യായം വിധിക്കും ഞാൻ വൈകാത്ത

ത എടുക്കുന്നവനായും, വിsതക്കാത്ത

ത കൊയ്യുന്നവനായുമുള്ള കഠിന മ

നുഷ്യനാകുന്നു എന്ന ന് അറിഞ്ഞി

-

വസ്ഥ അപ്രകാരമായാൽ ഞാൻ തി

രിച്ചുവരുമ്പോൾ, എന്റെ ദ്രവ്യം പ

ലിശയൊടും കൂടെ വാങ്ങി കൊം

വാനായിട്ടു നീ അത് പൊൻവാണി

ഭ സ്ഥലത്തിൽ എന്തിനു കൊടുത്തില്ല?

എന്നു പറഞ്ഞു.

വര. പിനെ അവൻ അരികെ നി

നവരൊട്, ആ റാത്തൽ അവനിൽ

നിന എടുത്ത്, പത്ത റാത്തൽ ഉള്ള

വന കൊടുത്തുകൊd്വിൻ എന

വചരഞ്ഞു.

വ@ (എന്നാറെ അവർ അവനൊ

ട , കത്താകെവ , അവന വുത്ത റാത്ത്,

ലുണ്ടല്ലൊ എന്ന പറഞ്ഞു.)

വസ്തു എന്ത,കൊണ്ടെന്നാൽ ഉള്ള വ

ന എല്ലാവനും കൊടുക്കപ്പെടും. ഇ

ല്ലാത്തവനുള്ളതും അവങ്കരി നിന്ന എ

ടുക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊ

ട പറയുന്നു.

വു എങ്കിലും ഞാൻ തങ്ങളുടെ മെൽ

രാജാവായി ിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്ത

എന്റെ റ ശത്രുകളായവ മെർ ഇവിടെ

കൊണ്ടുവന്ന, എന്റെ മുമ്പാകെ

കൊന്നുകളു.വിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

വവ്വ | അവൻ ഇപ്രകാരം പഠ

ഞ്ഞതിന്റെ ശൈഷം യെറുശലെമി

ലെക്കു കതെറിക്കൊണ്ടു മുബൈ നട

ബം

വൻ പിനെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

ന്നാൽ, അവൻ ഒലിവു മല എന്ന

എടുകയും, വിതെക്കാത്തതു കൊയ്തു, പെരുള്ള മലയുടെ അരികെയുള്ള



-ല9)വു ലൂക്കൊസ ഫൻ അ.

ബെരുപ്പാവൈഗ ക്കും ബെതാനിയായി

ക്കും സമീപിച്ചപ്പൊൾ, അവൻ ത

മെൻറ് ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടാളിനെ അ

Q)ച്ച്,

മ്പം നിങ്ങളുടെ നെതെ ഇരിക്കുന്ന

ഗ്രാമത്ത് ലെക്കു പൊകവിൻ; അതി

ലെക്കു പ്രവെശിക്കുമ്പൊൾ, നിങ്ങൾ

മനുഷ്യരിൽ ഒരുത്ത നും ഒരുനാളും

കെറിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുത ആൺക

ട്ടി കെട്ടിയിരിക്കുന്.ത കാണും. അവ

നെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുവിൽ,

മ്പ. നിങ്ങൾ അവനെ എന്തിന

അഴിക്കുന്നു? എന്ന യാതൊരുത്തനും

നിങ്ങളൊട ചൊദിച്ചാൽ, കതാവി

ന അവനെ കൊണ്ട ആവശ്യമുണ്ട

എന്നുള്ള പ്രകാരം അവനെ!ട പറ

വ നെന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ.വ. അപ്രകാരം അയക്കപ്പെട്ടവർ

പൊയി, അവൻ തങ്ങ ളൊട പറ

ഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ കണ്ടു.

, ബബ. അവർ ആ കഴുത ആൺക

ട്ടിയെ അഴിക്കുമെമ്പാൾ, അവനെൻറ

ഉടയക്കാർ അവരൊട്, നിങ്ങൾ ക

ഴുതക്കുട്ടിയെ എന്തിനു അഴിക്കുന്നു?

എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പര. എന്നാറെ അവർ കരാവി

ന അവനെ കൊണ്ട ആവശ്യമുണ്ട

എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ@ പിനെ അവർ അവനെ യെ

ശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു :

തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ കഴുതക്കുട്ടിയു

ടെ മെൽ ഇട്ട, യെശ്ശൂവിനെ അതി

വെമൽ കസെറ്റി.

മ്പ്) പിന്നെ അവൻ പൊക്ബൊ

ൾ. അവർ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ

വഴിയിൽ വിരിച്ചു.

മ്പ അത്രയുമല്ല അവർ ഒലിവു മ

ലയുടെ ഇറക്കത്തിൽ സമീപിച്ചപ്പെ

ൾ തന്നെ, ശ, ഷ, സ്മാരുടെ ക്രട്ടം എ

ല്ലാം തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ബല അ

തിശയങ്ങളെയും കുറിച്ച സന്തൊഷ

ബ്ദത്തൊടെ സ്പതിച്ച തുടങ്ങി.

മ്പവൃ കത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വ

രുന്ന രാജാവ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവ

ൻ; സുത്തിൽ സമാധാനവും, അ

ളുന്തങ്ങളിൽ മ വഠതപവും എന്ന പ

Cം:തം

മ്പൻ അപ്പൊൾ പുരുഷാരത്തിൽ

നിന്ന പറ്റിയെശാരിൽ ചിലർ അവ

് നാട, ഗുരൊ, നിന്റെ ശിഷ്യന്മാ

തെ വിലക്കുക എന്ന പറഞ്ഞു.

രം അവൻ ഉത്ത അമായിട്ട അവ

തൊട്, ഇവർ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നാൽ,

കല്ലുകൾ ഉടനെ വിളിച്ചു വ- GⒺ C ,

എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറയു

ന്നു എന്ന് പറ തത്തു.

ര. T പിനെ അവൻ സമീപി

ച്ചപ്പൊൾ, നഗരത്തെ നൊക്ഷി, അ

തിനെ കുറിച്ച കർഞ്ഞ പറഞ്ഞു,

രംവ നിന്റെ •രം നാളിലെങ്കിലും

നിന്റെ സമാധാനത്തെ സംബന്ധി

ച്ച കായ്യങ്ങളെ നി താനും അറിഞ്ഞി

രുന്നെങ്കിലൊ! എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ

അവ നിന്റെ കണ്ണുകൾക്കു മാഞ്ഞി

ർിക്കുന്നു.

ര്ബ എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ നിന്റെ

ദഗ്ദന കാലം നീ അറിയാതെ ഇരു

ന്നതകൊണ്ട്, ന ന്റെ ശത്രുക്കൾ നി

നക്കു ചുറ്റും കിടങ്ങ ഉണ്ടാക്കി. നി

നെ വളഞ്ഞുകൊണ്ട്, എല്ലാടത്തിലും

നിനെ അടെച്ച,

രരം നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നി

ന്റെ മക്കളെയും നിലത്തൊട സമ

മാകി തിത്തു; നിങ്കൽ ഒരു കല്ല മ

റെറാരു കല്ലിനെമൽ ശെഷിപ്പിക്കാതെ

ഇരിക്കും നാളുകഠ നിങ്കൽ വരും.

ര@ "് പിനെ അവൻ ദ്വൈവാ

ലയത്തിലെക്കു ചെന്, അതിൽ വി

ല്ലുന്നവരൊടും കൊള്ളുന്നവരൊ

6 ഠ -

ര-സ്ന എന്റെ ഭവനം പ്രാത്ഥനയു

ടെ ഭവനം ആകുന്നു എന്ന് എഴുതിയി

പ്പെട്ടു, ദൈവത്തെ ഒരു മഹാ ശ ിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ. അത് ക



ലൂക്കൊസ വo അ. ഫൗൻ

ള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാകി തിരി, എന്ന

പറഞ്ഞ്, അവരെ പുറത്താക്കി തുട

ങ്ങി.

രു അത്രയുമല്ല അവൻ നാക

തൊറും ദൈവാലയത്തിൽ പഠിപ്പി

കൊണ്ടിരുന്നു; എന്നാറെ പ്രധാനാ

ചായ്യന്മാരും ഉപാലായന്മാരും ജ

നത്തിലെ പ്രമാണികളും അവനെ

കൊല്ലവാനായിട്ട അനെ_ഷിച്ചു.

റവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

@ അപ്പൊ:) അവർ തമ്മിൽ ത

മ്മിൽ ആലൈാചിച്ച്, സുറ്റത്തിൽനി

ന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന നാം പറഞ്ഞാൽ,

അവൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവ

നെ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാ

ഞ്ഞു? എന്ന പറയും.

നു മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ഉണ്ടായി എ

ന്ന നാം പറഞ്ഞാൽ, ജനങ്ങൾ ഒ

ര്വ്വ ജനങ്ങൾ എല്ലാം അവന്റെ കെ.യും നമ്മെ കല്ലു കൊണ്ട് എറിയും;

വാക്കു കൊപ്പാൻ വളരെ ജാഗ്രത എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ യൊഹന്നാൻ

പ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട്, തങ്ങഠം എ ഒരു ദിഘദഗ്ദിയായിരുന്നു എന്ന അ

ങ്ങിനെ ചെയ്യെണ്ടു എന്ന കണ്ടതു

മില്ല. |

വ_O അRായം. |
-

ബ ക്രിസ്റ്റ തന്റെ അധികാരം പ്ര'

കൾ്പ്പിക്കുന്നത്.-ൻമുന്തിരിങ്ങാ

തൊട്ടത്തിന്റെ ഉപമ.-്ഥൻ

കൈസറിന വർിപ്പണം കൊടൂ

ക്കുന്ന സംഗതി.-വ9 ജീവി.

ഴുനില്പിന്റെ സംഗതി,

പിന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ

ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ, അവൻ

ദൈവാലയത്തിൽ ജനങ്ങളെ പഠി

പ്പിച്ച, എവൻറെഗലിയൊനെ പ്ര

സംഗിക്കുമ്പൊൾ, പ്രധാനാചാഴ്ച

ാരും ഉപാദ്ധ്യായന്മാരും മൂപ്പനാ

തൊട കൂടി അവന്റെ നെതെ വ

ണ്,

വ അവനൊട സംസാരിച്ച്, നി

എന്ത അധികാരം കൊണ്ടു ഠൻം കാ

യ്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു ? അല്ലെങ്കിൽ നി

നക oരം അധികാരം തനവൻ

ആർ? എന്ന ഞങ്ങളൊട പറക എ

ന പഠഞ്ഞു.

മ്പ എന്നാറെ അവൻ ഉത്തരമായി

ട്ട അവരൊട, ഞാനും നിങ്ങളൊട

ഒരു വചനം ചൊദിക്കും ; ആയത

ര ട്രെയാഹന്നാന്റെ ബഹിസ്തു, സപ

{hത്തിൽനിന്ന് ഉണ്ടായൊ ? മനുഷ്യ

വർ ഒബാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു.

5 പിന്നെ അത എവിടെ നിന്നുള്ള

ണ്ടായി]എന്ന ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല;

എന്ന അവർ ഉത്തരമായിട്ട പറഞ്ഞു.

വ്വ എന്നാറെ യെശു അവ തൊട്,

ഞാൻ എന്തു അധികാസം കൊണ്ട

ംരം കായ്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഞാ

നും നിങ്ങളൊട പറയുന്നില്ല എന്ന

ഷ | പറഞ്ഞു.

ൻ അപ്പൊൾ അവൻ •രം ഉ

പമ ജനങ്ങളൊട പറഞ്ഞു തുടങ്ങി,

ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിങ്ങാത്തൊ

ട്ടം ഉണ്ടാകി, അത് തൊട്ടക്കാക്സ് എ

ല്പിച്ച്, വള്ളത്തെ കാലമായി ഒരു ദൂര

ചെലശത്തിലെക്കു പൊയി.

ചം പിനെ തര്ക്കാലത്തിങ്കൽ ആ

തൊട്ടക്കാർ മുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടത്തി

ലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തനിക്കു കൊ

ടുക്കെണ്ടുന്നതിന്, അവൻ ഒരു ഭൂരൂ

നെ അവരുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു :

എന്നാറെ തൊട്ടക്കാർ അവനെ അ

ടിച്ച, വെറുതെ അയച്ചു.

ചു. പിന്നെയും അവൻ മറെറാ

രു ഭൂതൃനെ അയച്ചു : അവനെയും

അവർ അടിച്ച, അപമാനപ്പെടു

ത്തി, വെറുതെ അയച്ചു.

ചവ പിന്നെയും അവൻ മൂന്നാമ

തൊരുത്തനെ അയച്ചു; അവനെയും

അവർ മുറി എല്പിച്ച, പുറത്താക്കിക

രിൽനിന്ന് ഉണ്ടായൊ? എന്നൊട പ ളഞ്ഞു.
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ചമ്പ അപ്പൊൾ മുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ട

ത്തിന്റെ യജമാനൻ പറഞ്ഞു. ഞാ

ൻ എന്തു ചെയ്യെണ്ടു്? ഞാൻ എന്റെ

ഇഷ്ട പുത്രനെ അയക്കും; അവർ അ

വനെ കാണുമ്പൊൾ ശങ്കിക്കുമായി

രിക്കും.

ചര. എന്നാൽ തൊട്ടക്കാർ അവ ചെന

കണ്ടപ്പൊൾ, ഇവൻ അവകാശിയാ

കുന്നു: വരുവിൻ, അവകാശം നമ്മു

ടെ ആകൊണ്ടുന്നതിന, നാം ഇവ ന

കൊല്ലൊം, എന്ന തമ്മിൽ തമ്മിൽ

ആചെല3ച ഫ്ല വ_Q5ഞ്ഞു.

ച@ അവർ അവനെ മുന്തിരിങ്ങാ

് ഞാട്ടത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി, കൊ

നു കളകയും ചെയ്തു. അത് കൊണ്ട് ദ

ന്ത്രിങ്ങാത്തൊട്ടത്തിന്റെ യജമാന

ഠൻ അവതൊട എന്തു ചെയ്യും?

ച് അവൻ വന്ന്, ആ തൊട്ടക്കാ

തെ നശിപ്പിച്ചു, മുന്തിരിങ്ങാത്തൊട്ടം

മറ്റുള്ള വിക്ക ഏല്പിക്കും. അവർ അത

കെട്ടപ്പൊൾ, അപ്രകാരം ഉണ്ടാക

രുത എന്ന പC്ങു.

ചണ്ണ പിനെ അവൻ അവരെ നൊ

കി പറഞ്ഞു, അത്കൊണ്ടു വിട്ടുപ

ണിക്കാർ കൊള്ളരുതെന്ന തള്ളിയ ക

ല്ല കൊണിന തലക്കല്ലായി ിനിഡി

ക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ

നത്?

കവ്വ ആ കല്പിനെൽ വീഴുന്നവൻ

എല്ലാം നുറുങ്ങപ്പെടും. എന്നാൽ അ

ത ആരുടെ മെൽ എങ്കിലും വീണാ

ൽ, അത് അവനെ പാടിയാക്കും.

.ഠൻ അപ്പൊ അവൻ •രം ഉ

പമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എ

ന്ന പ്രധാനാചാഴ്വാരും ഉപാദ്യാ

യന്മാരും അിക്കൊണ്ട്, അവർ

ആ സമയത്ത് തന്നെ അവന്റെ മെ

ൽ കെ.കളെ വെപ്പാൻ നാകി :

എങ്കിലും അവർ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെ

ട്ട

വ.ം പിനെ അവർ അവന്റെ കാ

പ്പെടുത്തി. പിനെ അവനെ നാട്ടു

വാഴിയുടെ ആധിപത്യത്തിലും അ

ധികാരത്തിലും എല്ലിക്കെണ്ടുന്നതിനാ

യിട്ട, തങ്ങളെ നീതിമാന്മാരെന്ന ന

ടിക്കുന്ന ചാരന്മാരെ അയച്ചു.

വ. അവർ അവനൊട, ഗുഡൊ,

ന് നെർായി സംസാരിച്ച ഉപദൈ

ശിക്കുന്നു എന്നും, മുഖപക്ഷം പ്രമാ

ണിക്കാതെ, സത്യത്തൊടെ ദൈവ

ത്തിന്റെ വഴി ഉപദൈശിക്കുന്നു എ

നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു :

വ.വ. കൈകസറിന വർിപ്പണം കൊ

ടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കു വൃായ്മൊ അ

ല്ലഠയാ ? എന്ന ചൊദിച്ചു.

വമ്പ അവൻ അവരുടെ കൌശ

ലം കണ്ടറിഞ്ഞ്, അവനൊട,നിങ്ങൾ

എന്നെ എന്തിന പരീക്ഷിക്കുന്നു ?

വര. ഒരു പണം ഇനിക്ക് കാണി

പ്പിൻ. അതിനുള്ള സപ്രരൂപവും മെ

ലെഴതും ആരുടെ അവ ? എന പ്

റഞ്ഞു. കൈകസറിനെൻറ എന്ന അ

വർ ഉത്തരമായിട്ടു പറഞ്ഞു.

വl@ അപ്പൊൾ അവൻ അവതൊ

ട, അത്കൊണ്ട കൈസറി നു ുള്ള വ

് കെസ്റ്റിനും, 6 ദൈവത്തിനുള്ളവ

മെലവത്തിനും കൊടുത്തുകൊൾവി

ൻ എന പറഞ്ഞു.

വാ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവ

ന്റെ വാക്കിൽ അകപ്പെടുത്തുവാൻ അ

വക കഴിയാതെ, അവർ അവന്റെ

ഉത്തർക്കത്ത കഠിച്ച ആശ്ചയ്യപ്പെട്ട, മി

ണ്ടാതെ ഇരുന്നു.

വ9 {് പിനെ ഉയിപ്പില്ല എന്ന

തകിക്കുന്ന സാദൊക്കാതെയക്കാർ.ൽ

ചിലർ അടുക ൽ വന്ന, അവനൊട

ചൊടിച്ച്,

വവ്വ ഗുഠാ, ഒരുത്തന്റെ സഹൊ

ദരൻ ഭായ്യ ഉണ്ടായി മരിച്ചു, ബ

ൻ മക്കളില്ലാതെ മരിച്ചുപൊയാൽ,

അവന്റെ സഹൊദരൻ അവന്റെ

ഭായ്യ ചെയ പരിഗ്രഹിച്ചു,ബ സ

ത്തിരുന്ന, വാക്കിൽ അവനെ അക | ഹൊദരന സന്തതി ഉണാക്കെ
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ണം എന്ന മൊഗെശ ഞങ്ങൾക എഴു' നു. എന്നാൽ അവൻ മിച്ചവരു

ത യി. ിക്കുന്നുവല്ലൊ. | ടെ ദൈവമല്ല, ജീവനുള്ളവരുടെ

വൻ ആകയാൽ എഴ സഹൊദര {ദൈവം" അചെത്ര ആകന്മ : എല്ലാ

മേ & ഉണ്ടായിരുന്നു: അവൻ ഒരു വരും അവന ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവ

സ്ര ജെയ വിവാഹം ചെയ്തു. മക്കളി ലൊ.

ല്ലാതെ മരിച്ചുപൊയി. ം മ്പൻ അപ്പൊം് ഉപാദ്ധ്യായന്മാരി

ബം ബാമ വനും ആ സ്ത്രീയെ ൽ ചിലർ ഉത്തരമായിട്ട്, ഗുരൊ,

വിവാഹം ചെയ്തു. പിന്നെ മകളി നി നന്നായി ചൊല്ലി എന്ന പറ

ല്ലാതെ മരിച്ചുപൊയി. ഞഞ്ഞു.

നു. മൂന്നാമത്തവനു. അവളെ വി രം അതിന്റെ ശൈഷം അവർ ഒ

വാഹം ചെയ്തു. എഴ പെ. വരെ നൂം അവനൊട ചൊദിപ്പാൻ തുനി

യും `പ്രകാരം തന്നെ[ചെയ്യു:അ ഞ്ഞില്ല.

വർ മക്കളെ ചെവച്ചെക്ക96ത മരിച്ചു ര. അപ്പൊൾ അവൻ അവ

പൊയി. തൊട പറഞ്ഞു. ക്രിസ്തു ലാവിഭിന്റെ റ

ന.വ. എല്ലാവകം പിനെ ആ സ്ത്രീ പുത്രൻ ആകുന്നു ഏ് അവർ എ

യും മരിച്ചുപൊയി. |് നെ പറയുന്നു ?

മ്പന. ഇപ്രകാരം അവൾ എഴുപെ ര-വ വിശൈഷിച്ചും ഞാൻ നിന്റെ

കം ഭാഴ്ചയായിരുന്നതകൊണ്ട്, ഉ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠമാക്കു

യിപ്പിങ്കൽ അവൾ അവരിൽ എവ വൊളത്തിന്,

പെൻഠ ഭായ്പയാകം എന്ന പറഞ്ഞു. ര-മ്പ, നീ എന്റെ വലത്ത ഭാഗ

മ്പര. അപ്പൊൾ യെശു ഉത്തർമാ ത്തിൽ ഇരിക്ക എന്ന കാവ് എ.

യിട്ട് അവരൊട പറഞ്ഞു, cരം ലൊ ന്റെ കാവിനൊട പറഞ്ഞു. എ

കത്തിലെ മക്കൾ വിവാഹം ചെയ്തു. |ന ദാവീദ തന്നെ സ്.ങ്കിൽത്തന പു

യും, വിവാഹമായി കൊടുക്കപ്പെട്ട സ്തകത്തിൽ ചൊല്ലുന്നു.
കയും ചെയ്യുന്നു. ദ്ര. അത്കൊണ്ടു ദാവീദ അവ

ന ഭൂ എന്നാൽ ആ ലോകവും മരി

ച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉയിപ്പും ലഭിപ്പാ

ൻ യൌവ്വoായി എണ്ണപ്പെടുന്നവർ

വിവാഹം ചെയ്യുമാറുമില്ല. വിവാ

ഹമായി കൊടുക്കപ്പെടുമാറുമില്ല :

ന നൃ അവക ഇന മർപ്പാൻ കഴി

കയുമില്ല. എന്ത.കെ'ബെന്നാൽ അവ

& ദൈവദൂതന്മാക്സ് സമമുള്ളവരാക

നു; അവ& ഉയിപ്പിന്റെ റ മക്കളാക

കൊണ്ടു, ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആ

കനു.

മ്പതൃ എന്നാൽ മരിച്ചവർ ഉയിതെ

ഴു നില്ലകപ്പെ. നുണ്ട് എന്ന മെ:ശൈ

നെ കതാവ് എന്ന ചൊല്ലിയിരിക്കു

നു, പിനെ എങ്ങിനെ അവ6ൻറ

പുത്രൻ ആകുന്നു?

ശ്ലേ ? അപ്പൊൾ ജനങ്ങൾ എ

| ക്ലാവരും കൊപ്പാനായി അവൻ ത

് അൻവ ശിഷ്യന്മാരൊട്,

ര-നു നീളമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെ ധരി

ച്ചു നടപ്പാൻ ജക്ടില് ചന്തകളിൽ

; സല്ലാരങ്ങളെയും, സഭകളിൽ പ്ര

, ധാന ആസനങ്ങളെയും വിരുന്നു

കളിൽ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളെയും

മെ:ഹിച്ചു,

രു വിധവകളുടെ ഭൂവനങ്ങളെ

യും കത്തു വിനെഅബ്രഹാമിന്റെ  ിച്ചു, കാഴെ ഭീഷ്ണമായി പ്രാ

ദൈവs:മനും, ഇടൂ,ാക്കിന്റെ ഞെ.ദ തിക്കുന്ന ഉപാച്ചോയന്മായിൽ നിന്ന

വ മനും, യാക്കൊബിന്റെ ദൈവ ജ ഗ്രതപ്പെട്ടുകൊൾവിൻ : ആയ'വ ക

മെന്നും പ് ിച്ചപ്പൊൾ, മുaപടപ്പി; അധിക ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നു പറഞ്ഞു.
ര കാണു. lt,
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വു അദ്ധ 9യം.

.ം ദൈവാലയത്തിന്റെ റയും നഗര

ത്ത് നെ റയും നാശം മുമ്പ് ക്രട്ടി അ

റിയിക പ്പെട്ടത്. - വl@ അവസാ

നനാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ.

ം ിന്നെ അവൻ മല്പട്ട നൊകി.

ധനവാന്മാർ തങ്ങളുടെ വഴിപാടു

കളെ ശ്രീഭണ്ഡാരത്തിലെക്കു ഇടുന്ന

തിനെ കണ്ടു.

വ വിശൈഷിച്ചും അവൻ അവിടെ

ക tണ്ട കാശ ഇടുന്ന ഒരു ദരിദ്രമുള്ള

വിധവയെയും കണ്ടു.

മ്പ അപ്പൊൾ അവൻ പറഞ്ഞു.

ംരം ദരിദ്രമുള്ള വിധവ എല്ലാവരെ

കാളും അധികം ഇട്ടു എന്ന ഞാൻ

- സതൃമായിട്ട നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു.

രം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവർ എ

ല്ലാവരും തങ്ങളുടെ പരിപൂണ്ണതയി

ൽനിന്ന ദൈവത്തിന്റെ റ വഴിപാടു

കളിലേക ഇട്ട ; എന്നാൽ ഇവൾത

മെൻറ ദരിദ്രതയിൽനിന്ന് തനിക്കു

ള്ള ഉപജീവനം ഒക്കെയും ഇടൂ.

@ പിന്നെ ച ല് ദൈവാലയ

ത്തെ കുറിച്ചു. അത വി6 ശഷമുള്ള ക

ല്ലകൾ കെ ബ്ദം പഴിപാടുകൾ കൊ

ണ്ടും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ

, പെപ്പാൾ,

നു അവൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കാ

ണുന്ന രം വസ്തുക ളിൽ ഇടിച്ചു കള

യപ്പെടാതെ, ഒരു കല്ല മറെറാരു ക

ല്ലിപ്പൈൽ ചെശഷിക്കാത്ത നാളുകൾ വ

ബഠ .

തൃ അപ്പൊഠം അവർ അവനെട,

ഗുരൊ, എന്നാൽ cരം കിയ്യങ്ങൾ എ

പ്പൊൾ ഉണ്ടാകം എന്നും, oരം കാ

യ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന അട

യാളം എന്ത്? എന്നും ചൊദിച്ചു.

വ്വ എന്നാറെ അവൻ പറഞ്ഞു. നി

ങ്ങൾ വഞ്ചിക പ്പെടാതെ ഇരിപ്പാൻ

നൊക് കൊൾ വൻ; ഫ്രഞ്ഞകൊണ്ടെ

വന, ഞാൻ ക്രിസ്ത്വാകനു എന്നും,

കാലം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും

പറയും : അത്കൊണ്ട നിങ്ങdം അ

വരുടെ പിന്നാലെ പൊകരുത്.

ൻ അത്രയുമല്ല നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളു.

ടെയും കലഹങ്ങളുടെയും വസ്തുത

കെകക്കുമ്പൊൾ പരിഭ്രമപ്പെടരുത്.

ംരം കാഴ്വങ്ങൾ മുമ്പൈ ഉണ്ടാകെണ്ടു

ന്താക്നുവ മെല്ലാ; എങ്കിലും അവ

സ്വനം ഉടനെ വരികയില്ല.

ചം അപ്പൊൾ അവൻ അവതൊ

ട പറഞ്ഞു. ജാരിക്ക ജാതിയും രാ

ജ്യത്തിന് രാജ്യവും വിതൊധമായി

എഴുനില്പകം.

ഥ.ം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മഹാ ഭൂ

കമ്പങ്ങളും, കാമങ്ങളും, പകരുന്ന

വ്യാധികളും ഉണ്ടാകം; ആക് ശത്തി

ൽനിന്നു ഭയങ്കരമുള്ള ദശനങ്ങളും വ

ലുതായിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളും ഉണ്ടാ

കം.

ഫ.വ. എന്നാൽ അം കാഴ്വങ്ങൾക്ക് ഒ

കെയും മുമെമ്പ എന്റെഠ നcമത്തി

നെൻറ നിമിത്തമായിട്ട അവക നി

ങ്ങളുടെ മെൽ തങ്ങളുടെ കൈകളെ

വെച്ച്, [നിങ്ങളെ സങ്കടപ്പെട്ടു

ത്തി, രാജാക്കന്മാരുടെയും നാടുവാ

ഴികളുടെയും മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവര

പ്പെട്ടവരായി, നിങ്ങളെ സഭകളി

ലും കാരാഗൃഹങ്ങളിലും എല്ലിക്കും.

ചമ്പ എന്നാൽ ഇത് സാക്ഷിയായി

ട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഭവിക്കും.

.cര അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ എതപ്ര ,

ബo പ്രതൃത്തരം പറയാമെന്ന മു

നെ ക്രട്ടി വിചാരപ്പെടാതെ ഇിപ്പാ

നായിട്ട, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ

ഉറെച്ചുകൊൾവിൻ :

.ം@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ

നിങ്ങൾക്ക് ഭാഷയും ജ്ഞാനവും ത

രും, നിങ്ങളുടെ വിതൊധികൾ എ

ല്ലാവരും അതിന് വിതൊധമായി

പറവാണെങ്ക ലും നെ ിട്ട നില്ലാ

്

.

നാൽ പലരും എന്റെ നാമത്തിൽ നെങ്കിലും വഹlയാത്തവരാകും.
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ചന്നു വിശൈഷിച്ചും നിങ്ങൾ അമ്മ

യപ്പന്മാരാലും്, സംവാദരന്മാരാലും,

ചാച്ഛകാർാലും, സ്റ്റൈഹിതന്മാരിലും

കാണിച്ചുകൊടുക്കപ്പെടും

നിങ്ങളിൽ ചിലതെ കൊല്ലികയും

ചെയ്യും.

ം നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൻ

നിമിത്തമായിട്ട എല്ലാവരാലും പ

കെകപ്പെട്ടവയാകം.

.ംവൃ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തലയി

ലെ ഒരു തൊമവും നശിച്ചുപൊക

യില്ല.

കൻ നിങ്ങളുടെ ക്ഷമയിൽ നിങ്ങ

ളുടെ ആത്മാകളെ കാതുകൊഠ്

വിൻ.

വം ് പിനെ യെറുശലം സെന

കളാൽ വളയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നി

ങ്ങൾ എപ്പൊൾ കാണുമൊ, അ

പ്പൊൾ അതിന്റെ നാശം സമീപ

മായി എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ.

വ. അപ്പൊൾ യെഫ്രിയായിലു

ള്ളവർ മലകളിലേക്ക് ഒടി പൊക

ടെ; അതിനെൻറ നടുവിലുള്ളവരും

പുറപ്പെട്ടു പൊകട്ടെ; നാട്ടുപുറങ്ങ

ളിലുള്ളവർ അതിലെക്ക് പ്രവെശിക്ക

യുമരുത്.

വ്വ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എഴുതി

യിരിക്കുന്ന കാഴ്വങ്ങൾ ഒക്കെയും നി

വൃത്തിക്കെണ്ടുന്നതിനായിട്ട, ആ നാ

ളുകൾ പ്രത ക്രിയയുടെ നാളുകൾ

ആകം.

വബ എന്നാൽ ആ നാളുകളിൽ ഗ

ഭൂണികൾക്കും, മുലകടിപ്പിക്കുന്നവക്കും

ഹാ കഷ്ടം ! അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാ

ൽ ംരം നാട്ടിൽ മഹാ ഞെരുക്കവും,

ംരം ജനത്തിനെൽ കൊപവും ഉ

ണ്ടാകം.

വരം അവർ വാളിന്റെ വാത്തല

യാര് വീഴും, സകല ദെശങ്ങളിലെ

ക്കും അടിമയായി കൊണ്ടുപൊക

പ്പെടുകയും ചെയ്യും . അത്രയുമല്ല പു

അ ചർ

ക്കുവൈാളം, യെറുശലം പുറജാതിക

ളാൽ ചവിട്ടപ്പെട്ട നാകം.

വ@ T അത്രയുമല്ല സ്മയ്യനിലും, ച

ന്ദ്രനിലു , നക്ഷത്രങ്ങളിലും അ ടൂയാ

ള്ളങ്ങളു. , ഭൂമിയിലെമ്പലു 3ള ജാതിക X

ക വ്യാകുലത്തൊട ക്ര ടി ഞെരുക്കവും

ഉണ്ടാക3; സമുദ്രവും ത്സകളു. അല

റുകയും;

വനു ഭയം കൊണ്ടും, ഭൂലൈാക ത്തി

ചെനുൽ വരുന്ന കാഴ്ച.ങ്ങളെ കുറിച്ച

നൊകി പാക്കുന്നത് കൊണ്ടും മൻ

ഷ്യർ നിജിവന്മാരികയും ഉണ്ടാ

കം; എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ആക.ശ

ത്തിലെ ശക്തികൾ ഇളകപ്പെടും.

വ5 അപ്പൊൾ മനുഷ്യന്റെ പുത്ര

ൻ ശക്തിയൊടും വളരെ മഹത്വ

ത്തൊടും ക്രടെ മെഘത്തിൽ വരുന്ന

തിനെ അവർ കാണും.

വവ്വ എന്നാൽ o tം കാഴ്വങ്ങൾ ഉ

ണ്ടായി തുടങ്ങുമ്പൊൾ, നിങ്ങളുടെ

ഉദ്ധാരണം സമീപമായി വരുന്നത

കൊണ്ടു, നിങ്ങൾ നിമ്ന, നിങ്ങളു.

ടെ തലകളെ ഉയര്തുവിൻ,

വൻ ♔ പിന്നെ അവൻ അവരൊ

ട ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു; അത്തിവൃ

ക്ഷവും സകല വൃക്ഷങ്ങളും നൊക്കു

വിൻ.

മ്പം അവ തളിക്കുമ്പൊൾ തന്നെ

വസന്തകാലം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു അറ യു

ബം

നു. അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ

ം സം കാഴ്ച :ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണു

ബൊൾ, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം സ്

മീപമായിരിക്കുന്നു എന്ന അിവിൻ.

മ്പ.വ. സകലവും ഉണ്ടാകവൊള

ത്തിന, •രം സന്തതി ഒഴ ഞഞ്ഞു. പാ

കയില്ല എന്ന ഞാൻ സതൃമായിട്ട നി

ങ്ങളെ9ട വചറയുന്നു.

മ്പമ്പ് ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു

പൊകം; എങ്കിലും എഴെൻറ വചൻ

ങ്ങക ിഴഞ്ഞുപൊകയില്ല.

R 2

റജാതികളുടെ കാലങ്ങൾ നിവൃത്തി
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ബര് { വിശൈഷിച്ചും -

ടെ ഹൃദയങ്ങൾ യാതൊരു സമയ

ത്ത ബഹുഭക്ഷണം കൊണ്ടും, മദൃ

പാനം കൊണ്ടും, oരം ജമ്പത്തെ വി

ചാരങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭാർപ്പെടാതെ

ഇരിപ്പ നായിട്ടും, ആ നാൾ നിങ്ങ

ളുടെ മൽ പെട്ടന്ന വരാത്:ിപ്പാ

നായിട്ടും ന:ങ്ങൾ ജാഗ്രതപ്പെട്ട

കൊൾവിൻ.

മ്പ@ എന്തെന്നാൽ സകല ഭൂതല

ത്തിലും കടിയിരിക്കുന്നവരുടെ എ

ല്ലാവരുടെയും മെൽ ആ നാൾ ഒരു

കണ്ണി പൊലെ വരും.

മ്പന) ഇത് കാണു ഉണാകുവാനുള്ള

cരം കാഴ്ച ദളെ ഒക്കെയും നിങ്ങൾ

ഒഴിഞ്ഞു കാവാനും, മനു ു പുത്ര

ന്റെ മുമ്പാകെ നില്പാനും `യ ശൃ

ന്മാരായിഎണ്ണപ്പെടെണ്ടുന്നതിന,സ

വകാലവും പ്രാത്ഥിച്ചു. ഉണാനിഡി

പ്പിൻ എന്ന അരുളിചെയ്തു.

ന | പിനെ അവൻ പകര്

നെരത്ത ദൈവാലയത്തിൽ പഠി

പ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു; എന്നാൽ അാത്രി

യര് അവൻ പുറപ്പെട്ടുപൊയി, ഒ

ലിവ മല എന്ന പെരുള്ള മലയിൽ

പാതീരുന്നു.

മ്പവൃ അവങ്കരി നിന്ന കെd്പ്പാനാ

യിട്ട ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അതികാ

ലത്ത ദൈവാലയത്തിൽ അവന്റെ

അടു കൃൽ വന്നു. |

വ്വ ുായം. |

. ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാ

ൻ യെഹൂദാ ഉത്സാഹിച്ചത്.-5

പെസഹാ ഒരുങ്ങിയത്.--ൻ ക്

താവിന്റെ റ നിശിരൊജനം നി

യമിക്കപ്പെട്ടത്.

പിന്നെ 6 വ്:സ്വഹാ എന്ന വ്:Qയ

പ്പെടുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പങ്ങളു.

ടെ പെരുന്നാൾ സമീപിച്ചു.

വ. അപ്പൊൾ പ്രധാനാചാഴ്വാ

നിങ്ങളു. തപ്രകാരം കൊളെല്ലണ്ട് എന്ന അ

ബ_ബ -ല്പ് എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അ

വർ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു.

മ്പ അന പന്ത്രണ്ടു പെരുടെ സം

ഒ്യയിലുള്ളവനായ ഇസ്തിയൊത്ത

എന്ന മുനാമമുള്ള യെഹൂദായിലെ

ക സാത്താൻ പ്രവെശിച്ചു.

ര പിന്നെ അവൻ പുറപ്പെട്ടുപൊ

യി; പ്രധാനാച്:ഴാതൊടും ചെസ്

നാപതികളൊടും കൂടി, അവനെ

അവക ഇനഃപ്രകാരം കാണിച്ചുകൊ

ടുക്കാമെന്ന്, സംസാരിച്ചു. -

@ എന06, റ അവർ സതൊലേു

6 -്ട9ബ ദ്രവും കൊടുപ്പ് നാ

യിട്ട നിശ്ചയിച്ചു.

് അവനും വാശത്തം ചെയു, പു

രുഷ അമില്ലാത്തപ്പൊൾ അവനെ അ

വക കാണിച്ചു കൊടുപ്പാനായിട്ട ത

ക്കു സബയം അനെപഷിച്ചു.

9 | പിന്നെ പെസഹാ കൊല്ല

പ്പെടെണ്ടുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പ

ങ്ങളുടെ ദിവസം ആയി.

വ്വ അപ്പൊൾ അവൻ പണത്രാസി

നെയും 6യാഹന:ാനെയും അയച്ചു,

നാം പെസഹാ ഭക്ഷിപ്പാനായിട്ട

നിങ്ങൾ പൊയി, അതിനെ നമു

കായിട്ട ഒരുകികൊക്വിൻ എന്ന

പറഞ്ഞു

ൻ എന്നാറെ അവർ അവനൊട,

ഞങ്ങ X എവിടെ ഒരു കെണമെന്ന

നിനക്കു മനസ്സായിരിക്കുന്നു ? എന

വ_C)

ഫം അവൻ അവരൊട, കണ്ടാ

ലും, നിങ്ങൾ നഗ tത്തിലെക്കു കട

ക്കുമ്പോൾ ഒരു കടം വെള്ളം ഫൂമ

ന്നു കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ

എതിതെല്ലകം; അവൻ പ്രഖവശിക്കു

ന്ന വീട്ടിലെക്കു നിങ്ങൾ അവന്റെ

പിന്നാലെ ചെന്ന ;

.ഠ. ആ വീട്ടിന്റെ റ യജമാനനൊ

ട, ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാജൊട

ബ ഇ.പാലപ്രായാരും അ.പ5 ന എ
ക്രടി പെസഹാ ഭക്ഷപ്പാനുള്ള വി
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രുന്ന മുറി എവിടെ ആകന്നു ? എന്ന ക്ഷം അവൻ അപ്രകാരം തന്നെ പാ

ഗുരു നിന്നൊട പറയുന്നു എന്ന പ , നപാത്രവും [കൊടുത്തു.]ംരം പാന

Qചെയണം. |പാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടി ചിന്നപ്പെ

ഫവ. അപ്പൊൾ അവൻ അലങ്കരി|ടായുള്ള എന്റെ രക്തത്തിൽ പു

ക്കപ്പെട്ടതായുള്ള ഒരു വലിയ മാളിക തിയ നിയമമാകന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

മുറി നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും . അവി

ടെ ഒരുകിക്കൊഠ്വിൻ എന്ന പറ

ഞ്ഞു.

ഫ്ന. പിന്നെ അവർ പൊയി, അ

വൻ തങ്ങളൊട പറഞ്ഞ പ്രകാരം

കണ്ടു; പെസഹാ ഒരുകി.

ഫരം T പിനെ സമയം ആയ

പ്പൊൾ, അവനും അവനൊട ക്ര

ടെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊസ്സൊലന്മാരും

ഇരുന്നു.

ഫ@ അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ

ട, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പെ

ംരം വെസഹാ നിങ്ങളൊട ക്രടെ

ഭക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹത്തൊടെ

ആഗ്രഹിച്ചു.
ാ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ദൈ

വത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിവൃത്തി

| വ.ം പിനെ, കണ്ടാലും, എന്നെ

കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്വമെൻറ കൈ

എന്നൊട ക്രടെ മെശയിൽ ഉണ്ട്.

വ.വ. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം ത

നെ മനുഷ്യന്റെ റ പുത്രൻ പൊക

ന്നു സതൃം. എന്നാലും അവൻ ആ

ർാൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നു

ബആ മനുഷ്യനു വബ0 കഷ്ടം! വC)

ന്ന പറഞ്ഞു.

വ.വ. അപ്പൊൾ തങ്ങളിൽ ആര

ഇത ചെയ്താനിരിക്കുന്നവൻ എണ്

അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിചാരിച്ചു

തുടങ്ങി.

വര് അവരിൽ ആരു വലിയവ

|ജയ് വിചാരിക്കപ്പെടുമെന്ന അവ

രിൽ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായി.

വ@. അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ

യാകവൊളം, ഞാൻ പിനെയുംഅ ട പറഞ്ഞു. ജാതികളുടെ അാജാക്ക

തിൽനിന്, ഭക്ഷികയില്ല എന്ന ഞാ |ാൻ അവരുടെ മെൽ കത്തവ്യംചെ

ൻ നിങ്ങളൊട പറയുന്നു എന്ന പ; യൂന്നു; അത്രയുമല്ല അവരുടെ മെൽ

റഞ്ഞു. അധികാരം ചെയ്യുന്നവർ ഉപകാരി

.ു പിനെ അവൻ പാനപാത്രം | കാം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടന്നു.

എടുത്ത്, സ്കൊത്രം ചെയ്തു. നിങ്ങൾ വന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം

ഇത് വാങ്ങി, നിങ്ങളിൽ പങ്കിട്ടുകൊ, വെണ്ട; നിങ്ങളിൽ വലിയവനായ

d്വിൻ. വൻ എളിയവനെ പൊലെയും പ്ര

കവ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവ' മാണിയായവൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു.

ത്തിന്റെ അാജ്യം വരുവൊa.ം, ഞാ| വനെ ചൊലെയും ഇ ിക്കട്ടെ.

ൻ മുന്തിരിങ്ങാപഴ അസത്തിൽനിന്ന് വ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആർ വ

കടികയില്ല എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ ലിയവൻ, ഭക്ഷണത്തിനിർിക്കുന്നവ

ട പറയുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. നൊ, ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുവനൊ?

ഠൻ. പിന്നെ അവൻ അപ്പം എടു | ഭക്ഷ6നത്തിനിരിക്കുന്നവ നല്ലയൊ?

ത്ത, വാഴ്ച', മുറിച്ചു. അവക കൊടൂ ! എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവി

ഞെ, ഇത നിങ്ങൾക്കു വെണ്ട, കൊടൂ ൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പൊ

കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരം ആക ലെ ആകുന്നു. -

ണു: ഇത എന്നെ ഒക്കുന്നതിനായിട്ട വവ്വ എന്റെറ. പരീക്ഷകളിൽ എ

ചെയ്തിൻ എന്ന പറഞ്ഞു. , നൊട് കൂടി. പാത്തവ. നിങ്ങൾ

വ.ം അത്താഴാ കഴ,ഞ്ഞതിന്റെവ്ഗെശ | ആകന്നു.
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വൻ എന്റെ പിതാവ് ഇനിക്ക ഒ

രു രാജ്യം നിയമിച്ചത് പൊലെ ത

നെ ;

മ്പം നിങ്ങൾ എന്റെ രാജ്യത്തിൽ

എന്റെ മെശയിൽ ഭക്ഷിച്ച കുടിക്ക

യും, ഇസ്രാഎലിഫെൻറ പന്ത്രണ്ട് ഗൊ

ത്രങ്ങളെ വിധിക്കുന്നവരായി സിം

ഫാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കയും ചെയ്യെ

ണ്ടുന്നതിനായിട്ട, ഞാൻ നിങ്ങൾ

ക്കും നിയമിക്കുന്നു.

മ്പു പിന്നെയും കരാവ പഠ

ഞ്ഞു, ശിമൊനെ, ശിമൊനെ, കണ്ടാ

ലും, നിങ്ങളെ കൊതമ്പിനെ പൊ

ലെ അരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സാത്താ

ൻ ചൊദിച്ചു.

മ്പവ. എന്നാൽ നിന്റെ വിശ്വാസം

ക്ഷയിക്കാതെ ഇരിപ്പിൻ ഞാൻ നി

നക്ക വെണ്ടി പ്രാതി പിനെ

നി മനസ്സ തിരിയപ്പെട്ടതിന്റെറയെശ

ഷം നിന്റെ സഹൊദരന്മാരെ ഉ

റപ്പിച്ചുകൊൾക.

മ്പന. എന്നാറെ അവൻ അവനൊ

ട, കരാവെ, നിനൊട ക്രടെ ഞാ

ൻ കാരാഗൃഹത്തിലെക്കും, മരണ

ത്തിലെക്കും പൊകനതിന് ഒരുങ്ങി

യിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

മ്പര. അവൻ, പത്രൊസൈ,നീ വബ

നെ അറിയുന്നില്ല എന്ന നീ മൂന്ന

പ്രാവശ്യം പറയുന്നതിന് മുബൈ, ഇ

ന്ന പൂവൻ കൊഴി ക്രകയില്ല എന്ന

ഞാൻ നിന്നൊട പറയുന്നു. എന്ന

പറഞ്ഞു.

ബ@ പിന്നെ അവൻ അവ

തൊട്,ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശ്ശിലയും,

പൊക്കണവും, ചെരിപ്പുകളും കൂടാ

തെ അയച്ചപ്പൊൾ നിങ്ങൾക്ക് യാ

തൊനെങ്കിലും കുറവുണ്ടായൊ ? എ

ന പറഞ്ഞു. ഒനും കുറവുണ്ടായില്ല

എന്ന അവർ പറഞ്ഞു.

മ്പസ്ത അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ

ട്. എങ്കിലൊ ഇപ്പൊൾ മടിശ്ശീലയു

പൊകണുവും എടുകട്ടെ: "വാളില്ലാ

ത്തവനും തന്റെ വസ്ത്രം വിറം, ഒ

ന കൊള്ള 6ട്ട.

മ്പ5 എന്തകൊണ്ടെന്നാൽഅവൻഅ

ക്രമക്കാനൊട കൂടി എണ്ണപ്പെടുകയും

ചെയ്തു എന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇ

നി എങ്കൽ നിവൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതാ

കുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട പ

റയുന്നു; എന്തെന്നാൽ എ നെ കുറി

ഷ്ടു കാഴ്വങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഉ

ണ്ട് എന്ന പറഞ്ഞു. -

ബവൃ പിനെ അവർ, കതാവെ,

കണ്ടാലും, രണ്ടു വാൾ ഇവിടെ ഉ

ണ്ട് എന്ന പറഞ്ഞു. മതി എന്ന അ

വൻ അവരൊട പറഞ്ഞു.

മ്പൻ [ പിനെ അവൻ പുറപ്പെ

ട്ട, അവന്റെ മയ്യാദ പ്രകാരം ഒലി

വു മലയിലെക്കു പൊയി അവന്റെ

ശിഷ്യന്മാരും അവന്റെ പിന്നാലെ

6ഥന്നു.

രം. പിനെ അവൻ ആ സ്ഥല

ത്തിൽ വന്നപ്പൊൾ, അവരൊട, നി

ങ്ങൾ പരീക്ഷയിലെക്കു അകപ്പെടാ

തെ ഇരിക്കെണ്ടുന്നതിന, പ്രാത്ഥിപ്പി

ൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

ര. പിന്നെ അവൻ എകദെശം

ഒരു കല്ലെർ ദൂരം അവരിൽനിന്ന

വാങ്ങിപ്പൊയി, മുട്ടകത്തി,

ദവ പിതാവെ, നിനക് മനസ്സ

ണ്ടെങ്കിൽ, cരം പാനപാത്രം എങ്ക

ൽനിന്ന നിക്കെണമെ; എന്നാലും എ

ന്റെ റ ഇഷ്ടമല്ല, നിന്റെ ഇഷ്ടം അ

തെ ചെയ്യപ്പെടെണം എന്ന പ്രാ

തിച്ചു.

രമ്പ അപ്പൊഠം സ്റ്റത്തിൽ നിന്ന

ഒരു ദൈവദൂതൻ അവനെ ശക്തി

പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവന പ്രതൃക്ഷ

നായി.

രര. പിന്നെ അവൻ മഹാ വൃഥ

യിൽ ആക്കൊണ്ടു, എറ്റവും ശ്ര

ദ്ധയൊടെ പ്രാത്ഥിച്ചു: അപ്പൊൾ

ള്ളവൻ അതും, അപ്രകാരം തന്നെ അവന്റെ വിയപ്പ നിലത്ത് വിഴു
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ന്ന വലിയ രക്തതുള്ളികൾ പൊലെ ലെ വാളുകളൊടും വടികളൊടും

ആയിരുന്നു. പുറപ്പെട്ടു വന്നു വൊ? . '

ര@ അവൻ പ്രാത്ഥനയിൽനിന്ന | ഭൂമ്പ, ഞാൻ ദിനം പ്രതി ദൈവാ

എഴുനീറ്റ്, ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക ലയത്തിൽ നിങ്ങളൊട ക്രടെ ഇരു

ൽ വന്നാറെ, അവരെ ദുഃഖം കൊ. നപ്പൊൾ, നിങ്ങൾ എന്റെ മെൽ

ണ്ടു ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു, കൈകളെ നീട്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും ഇത

രുന്നു അവരൊട, നിങ്ങൾ എന്തി'നിങ്ങളുടെ സമയവും അന്ധകാര

ന ഉറങ്ങുന്നു ? നിങ്ങൾ പരീക്ഷയി|ത്തിന്റെ ശക്തിയും ആകുന്നു എന്ന

ലൈക അകപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാനായി

ട്ട എഴുനിലേ, പ്രാത്ഥിപ്പിൻ എന്ന

പഠഞ്ഞു.

ര് അവൻ പിനെയും സംസാരി

ക്കുമ്പോൾ, കണ്ടാലും, ഒരു പുരു

ബ [വന്നു.) അവരുടെ മുമ്പെ

പന്ത്രണ്ട് പെര1ൽ ഒരുത്തനായ യെ

ഫ്രദ എന്നു പറയപ്പെട്ടവനും നട

ന്നുവന്ന, യെശുവിനെ ചുംബനം

ചെയ്താനായിട്ട്, അവന്റെ അടുക്കൽ

ബ.

ര്വ്വ അപ്പൊൾ യെശു അവനൊ

ട, യെഫ്രഭായെ, നീ ഒരു ചുംബ

നം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ പുത്രനെ

കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവൊ ? എന്ന

പറഞ്ഞു.

രൻ എന്നാൽ അവന്റെ ചുറ്റിലി

രുന്നവർ ഉണ്ടാകവാനിരിക്കുന്നത്

കണ്ടപ്പൊൾ, അവനൊട, കതാ

വെ, ഞങ്ങൾ വാള കൊണ്ടു വെട്ടാ

മൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

@ം അപ്പൊൾ അവരിൽ ഒരുത്തൻ

പ്രധാനാചാഴ്വമെൻറ വെലക്കാരനെ

വെട്ടി, അവന്റെ വലത്ത ചെവി

മുറിച്ചു കളഞ്ഞു.

@ഥ എ,ന9റെ യെശു ഉത്തരമാ

യിട്ട, ഇത്രത്തൊളം നിറുതുവിൻ എ

ന്ന് പറഞ്ഞ്, അവന്റെ ചെവി തൊ

ട്ട, അവനെ സൌഖ്യമാക്കി.

ആവ പിനെ യെശു തന്റെ നെ

തെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനാചായ്യന്മാ

തൊടും, ദൈവാലയത്തിലെ പ്രധാ

നികളൊടും, മൂപ്പന്മാരൊടും, നിങ്ങ

വചറഞ്ഞു. -

@രം അപ്പൊം. അവർ അവനെ

പിടിച്ചു. പ്രധാനാചാഴ്ചന്റെ വി

|ട്ടിലെക്ക കൊണ്ടുവന്നു. പന്റെത്രാസും

ദൂരത്ത കൂടി പിന്നാലെ ചെന്നു.

@G അത്രയുമല്ല അവർ മുറ്റത്തി

ന്റെ നടുവിൽ തീ കത്തിച്ച ക്രടിയി

|രുന്നപ്പൊൾ, വച്ചെത്രാസ അവരുടെ

ഇടയിൽ ഇരുന്നു. -

@സ്ത) അതെപ്പാൾ ഒരു വെലക്കാർ

ത്തി അവനെ തിയിന്റെ അടുകൽ

ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട്, അവനെ സൂക്ഷി

നൊക്കി, ഇവനും അവനൊട ക്ര

| ടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

ആതൃ എന്നാൽ അവൻ, സ്രിയെ,ബ

ൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന അ

വനെ മറുത്ത പറഞ്ഞു.

ഭൂവ്വ കുറഞ്ഞൊരു നെരത്തിന്റെ

; ശെഷം മറെറാരുത്തൻ അവന്റെ ക

ണ്ട്, നീയും അവരിൽ ഉള്ളവനാക

നു എന്ന പറഞ്ഞു. എന്റെ പ6ത്രാ

സ, മനുഷ്യ, ഞാനല്ല എന്ന പഠ

ഞു.

, ആൻ എകദെശം ഒരു മണിനെര

l് ഇട കഴിഞ്ഞതിനെൻഠ ശൈഷം,

മറെറാരുത്തൻ, ഇവനും അവനൊ

ട ക്രടെ ആയിരുന്നു സത്യം : ഇവൻ.

ഗലിലെയക്കാരനാകുന്നുവല്ലൊ, എ

ന്ന സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു.

സ്ത്രം എന്നാറെ പത്രൊസ, മനു ു,

നി പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല

എന്ന പറഞ്ഞു. ഉടനെ, അവൻ

പറയുമ്പൊൾ തന്നെ, പൂവൻ കൊ

* ഒരു കള്ള@ൻഠ നെസെ എന്ന പൊ ഴി, ക്രകി.
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ഔ. അപ്പൊൾ കാവ് തിരിഞ്ഞ്,

പത്രൊസിനെ നൊകി. ഉടനെ,

പത്രൊസ, പൂവൻ കൊഴി ക്രകന

തിന് മുമ്പെ നി മൂന്ന പ്രാവശൃം എ

നെ മറുത്ത പറയും എന്ന് തന്നൊ

ട പറഞ്ഞ പ്രകാരം കത്താവിന്റെ

വചനം ഒര്ക്കൂ,

ജവ പരൈാസ പുറത്ത പുറപ്പെട്ട,

ഉഗ്രമായി കരകയും ചെയ്യു.

ആമ്പ പിന്നെ യെശുവിനെ പി

ടിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ അവനെ പരി

ഹസിച്ച അടിച്ചു,

നൂര. അവനെ കണ്ണ മൂടിക്കെട്ടി,

അവന്റെ മുഖത്ത് അടിച്ച, നിന്നെ

അടിച്ചവൻ ആർ ? എന്ന ജ്ഞാന

ദൃഷ്ടികൊണ്ട് പറക, ഏ്ന അവ

നൊട ചൊദിച്ചു.

നൃ@ അവർ മറെറ പല കാഴ്വങ്ങ

ളെയും അവന്റെ നെരെ ദൂഷണ

മായി പഠഞ്ഞു.

സ്ത്രൗ പിന്നെ ഉഷഃകാലമായ

പ്പൊൾ, ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരും

പ്രധാനാചാഴ്വാരും ഉപാദ്ധ്യായ

ന്മാരും വന്ന ക്രടി, തങ്ങളുടെ വി

സ്മാര സഭയിൽ അവനെ കൂട്ടിക്കൊ

ണ്ടുചെന ,

നൂ നി ക്രിസ്തു തന്നെയൊ? ഞങ്ങ

ളൊട പറക എന്ന വുറഞ്ഞു. എന്നാ

റെ അവൻ അവരൊട, ഞാൻ നി

ങ്ങളൊട പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ വി

ശ്വസിക്കയില്ല;

നൃവ്വ നിങ്ങളെ,ാട ചൊദിച്ചാലും,

നിങ്ങൾ എന്നൊട ഉത്തരം പക

യുമില്ല. എന്നെ വിട്ടയകയുമില്ല.

ആൻ ഇതമുതൽ മനുഷ്യന്റെ പുത്ര

ൻ ദൈവത്തിന്റെ റ വല്ലഭത്വത്തി

ന്റെ വലത്ത ഭാഗത്തിൽ ഇർിക്കുന്ന

വനാകം എന്ന് പറഞ്ഞു.

5ം അപ്പൊൾ അവർ എല്ലാവരും,

എന്നാൽ ന് ലൈവത്തിന്റെ പുത്ര

നൊ? എന്ന പറഞ്ഞു. അവൻ അ

ങ്ങൾ പറയുന്നു.വളൊ എന്ന പഠ

).ഥ അപ്പൊ? അവർ ഇനി മ

റെറാരു സാക്ഷിയെ കൊണ്ട് നമുക

എന്ത ആവlശ്യം ? നാം തനെ അവ

മെൻറ വായിൽനിന കെട്ടുവല്ലൊ എ

ന പറഞ്ഞു.

വ_മ്പ അയ്യായം.

മ യെശു പീലാത്തൊസിന്റെ മു

ബ ബ ഫുമത്തപ്പെടുന്ന

ത്.--മമ്പ അവൻ അവനെ വി

ട്ടയപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.-

വ5 സെയറുശലമിന്റെ നാശം മു

ബ്രക്രട്ടി ചൊല്ലപ്പെട്ടത് --രൗ ക്രി

സ്തുവിന്റെ മരണ --ഭൂം കല്ലറ

യൽ വെകപ്പെട്ടത്.

പിന്നെ അവരുടെ കൂട്ടം എല്ലാം

എഴുനീറ്റ, അവനെ പീലാത്തൊ

സിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപൊയി.

വ. അപ്പൊൾ അവർ, ഇവൻ താ

ൻ തന്നെ അാജാവായ ക്രിസ്തുവാക

ന്നു എന്നു പറഞ്ഞ, ജാതിയെ വിപ

(ിതപ്പെടുത്തി, കൈസറിന വരി

പ്പണം കൊടുപ്പാൻ വിതൊധിക്കുന്ന

തിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന അവ

നെ കഠറം ചുമത്തി തുടങ്ങി.

ന. അപ്പൊൾ പീലാത്തൊസ അ

വ മെനാട്, നി യെഫ്രഭന്മാരുടെ സാ

ജാവൊ ? എന്ന ചൊദിച്ചു. അവൻ

അവനൊട ഉത്തരമായിട്ട, നി പറ

യുന്നു വയല്ലാ എന്ന പറഞ്ഞു.

ര. അപ്പൊൾ പീലാതൊസ പ്ര.

ധാനാചായ്യന്മാരൊടും ജനങ്ങളൊ

ടും ഞാൻ •രം മനുഷ്യങ്കൽ ഒരു ക

റ്റവും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

@ എന്നാറെ അവർ അധികം ഉഗ്ര

തപ്പെട്ട, ഇവൻ ഗലിലെയായിൽനി

ന്ന തുടങ്ങി ഇവിടം വരെക്കു. ചെയ്

ഫ്രദിയായിലൊക്കയും പഠിപ്പിച്ചു.

ജനങ്ങളെ ഇളക്കുന്നു എന്നവാ

വരൊട, ഞാൻ ആകന്നു എന്ന നി ് ഗലിലെയ. എന പീലാതൊ
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സ കടപ്പൊൾ, •രം മനുഷ്യൻ ഗ

ലിലെയകാരനൊ? എന്ന ചൊദി

5 പിനെ അവൻ എറൊദെ'സി'

ന്റെ അധികാരത്തിലുള്ളവന:ക

ന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പൊൾ, ആ നാ

ളുകളിൽ യെറുശല മിൽ തന്നെ ഉ

ണ്ടായിരുന്നവൻമായ എറൊദെസി

്ൻ അടുക്കൽ അവനെ അയച്ചു.

വ്വ എറൊദെസ യെശുവിനെ ക

ണ്ടപ്പൊൾ വലത്തെ സന്തൊഷപ്പെ

ട്ടു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ അ

വനെ കുറിച്ച് വളരെ കാഴ്വങ്ങളെ

കെട്ടതകൊണ്ടു, വളരെ കാലമായി

അവനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചി

രുന്നു; അവനിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന

വളൊരു അത്ഭുതം കാണാം എന്നും

വിചാരിച്ചു. -

ൻ അവൻ അവ കെനാട അനെകം

വാക്കുകളായി ചൊദിച്ചു; എന്നാറെ

അവൻ അവനൊടപ്രതൃത്തരമായി

ട്ട ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല.

ഠം പ്രധാനാചാഴ്ചന്മാരും ഉപാ

ലായന്മാരും അവ ന ഉഗ്രത്തൊ

ടെ കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ടു നിന്നു.

ഫഫ അടപ്പാൾ എറൊദെസ ത

ന്റെ ആയുധക്കാതൊട ക്രടെ അ

വനെ നിസ്സാരനാക്കി, പരിഹസി

ച്ച, ശൈാഭയുള്ള വജ്രം അവനെ ഉ

ടുപ്പിച്ചു. അവനെ തിരിച്ച പീലാ

.തെത്താസിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു.

കവ. ആ ദിവസത്തിൽ പിലാക്താ

സും എറൊദെ'സും തമ്മിൽ സ്നേഹി

തന്മാരായി തിനു; എന്ത കൊണ്ടെ

നാൽ അവർ മുഖേ തമ്മിൽ ഐവർ

ത്തൊടിരുന്നു.

കമ്പ പിന്നെ പീലാത്തൊസ

പ്രധാനാചാഴ്വന്മാരെയും പ്രമാണി

കളെയും ജനങ്ങളെയും കൂടി വരു

ത്തി,

ഫ്ര. അവരൊട, നിങ്ങൾ ംരം മ

രത്തുന്നവ മെന്ന വെച്ച, ഇവനെ ഏ

ചെ' റ അടുകൽ കൊണ്ടുവന്നു; കണ്ടാ

ലും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വി

സ്തരിച്ചാറെ, നിങ്ങൾ ംരം മനുഷ്യ

ന്റെ മെൽ ചുമത്തുന്ന കറ്റങ്ങളിൽ

ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല.

. @ എറൊമെസും കണ്ടിട്ടില്ല; ഞാ

ൻ നിങ്ങളെ അവന്റെ അടുക്കൽ

അയച്ചുവല്ലൊ; കണ്ടാലും, മരണ

ത്തിന യൊഗ്ഗ്യമായിട്ടുള്ളത ഒന്നും അ

വനൊട ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല.

ച് അത്കൊണ്ടു ഞാൻ അവനെ

ശിക്ഷിച്ചു, പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു.

ക9 (എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ

ആ പെരുനാളിൽ അവകായി ഒരു

ത്തനെ വിടിയ് പ്പാൻ ആവശ്യമുണ്ടാ

യിരുന്നു.) -

ഫവ്വ അപ്പെ"ൾ പുരുഷാരം എല്ലാം

ഒന്നിച്ചു, ഇവനെ നികികളഞ്ഞ, ബ

റബ്ബാസിനെ ഞങ്ങൾക്കായിട്ട വിടി

ക്കെണം എന്ന, നിലവിളിച്ചു പറ

ഞഞ്ഞു.

ഛൻ (ഇവനൊ നഗരത്തിൽ ഉ

ണ്ടായ ഒരു കലഹ സംഗതിക്കായി

ട്ടം, കലപാതക സംഗതിക്കായിട്ടും

കാരാഗൃഹത്തിലെക്ക് ആക്കപ്പെട്ടിരു

ന്നു.)

വാ ആകയാൽ പീലാത്തൊസ യെ

ശുവിനെ പിടിപ്പാൻ മനസ്സുണ്ടായി,

പിന്നെയും അവതൊട പറഞ്ഞു.

വ,ച എന്നാറെ അവർ ഇവനെ

കുരിശിൽ താറക്കണം, ഇവനെ ക

ർിശ,ൽ തറെക്കണം എന്ന നിലവിളി

ച്ചു വ-lറഞ്ഞു.

വ.വ. പിന്നെ അവൻ മൂന്നാം പ്രാ

വശ്യം അവതൊട, എന്തിന ? ഇ

വൻ എന്ത ലൈാഷാ ചെയ്യു? മരണ

ത്തിന് ഒരു ഹൈതുവും ഞാൻ ഇവ

നിൽ കണ്ടിട്ടില്ല; അത്കൊണ്ടു ഞാൻ

ഇവനെ ശിക്ഷിച്ച് വിടിക്കും എന്ന

വപറഞ്ഞു.

ി ലേൻ ജനങ്ങളെ വിപരീതപ്പെടു പമ്പ എന്നാറെ അവർ അവൻ ക
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ിശിൽ തറ കപ്പെടണം എന്ന അ

പെ ക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, മഹാ ശബ്ദങ്ങ

ളെ"ട ക്രടെ നിബന്ധിച്ചിരുന്നു. അ

വരുടെയും പ്രധാനാചാഴ്വന്മാരുടെ

യും ശബ്ദങ്ങൾ ബലപ്പെടുകയും ചെ

വര. അപ്പൊൾ പീലാത്തൊസ അ

വരുടെ അപെക്ഷപ്രകാരം ആക

@ട്ട എന്ന വിധിച്ചു.

വ@ കലഹത്തിന്റെയും കലപ്

തകത്തിന്റെയും നിമിത്തമായിട്ട കാ

ർാഗ്രഹത്തിലെക്ക് ആക്കപ്പെട്ടിരുന്ന

വനായി, അവർ അചെക്ഷിച്ചവ

നെ അവൻ അവകായിട്ടു വിട്ടുകൊ

ടുത്തു; എന്നാൽ അവൻ യെശുവി

നെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന ഏല്പിച്ചു.

വസ്ത പിനെ അവർ അവനെ

കൊണ്ടുപൊകമെമ്പാൾ, നാട്ടുപുറ

ത്തിൽനിന്നു വരുന്നവനായി, ക്ര

റെനായക്കാരനായ ശിമൊൻ എന്ന

ഒരുത്തനെ അവർ പിടിച്ചു, കർിശ

യെശുവിന്റെ പിന്നാലെ ചുമക്കെ

ണ്ടുന്നതിനായിട്ട, അത് അവന്റെ

മെൽ വെച്ചു.

വ9 ജനങ്ങളുടെയും അവനെ ക

റിച്ച വിശൈഷാൽ കർഞ്ഞ മുറയിട്ടി

ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും വളരെ കൂട്ടം

അവന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു.

വവ്വ അപ്പൊൾ യെശു അവരുടെ

നെതെ തിർഞ്ഞ പറഞ്ഞു, യെറുശല

മിലെ പുത്രിമാരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ

കുറിച്ച് കരയാതെ, നിങ്ങളെ കുറി

ഷ്ട9 നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കുറിച്ചും ക

ർവിൻ.

വൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, കണ്ടാ

ലും, മ ചികളും ഉല്പാദിക്കാത്ത ഗഭപാ

ത്രങ്ങളും, കടിപ്പികാത്ത മുലകളും ഭാ

ുമുള്ളവ [ആകുന്നു) എന്ന അവർ

ചൊല്ലം നാളുകൾ വരും.

മ്പം അപ്പൊൾ അവർ മലകളൊ

ട, ഞങ്ങളുടെ മെൽ വീഴുവിൻ എ

പ്പിൻ എന്നും പറഞ്ഞു തുടങ്ങും.

മ്പച അതെന്തികൊണ്ടെന്ന:ൽ അ

വർ പച്ച വൃക്ഷത്തിൽ അം കാഴ്വങ്ങ

ജെ ചെയ്താൽ, ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷ

ത്തിൽ എന്ത ചെയ്യപ്പെടും?

ബബബ ബു

പെരും അവനൊട ക്രടി കൊല്ല

പ്പെടുവാനായിട്ട കൊണ്ടുപൊകപ്പെ

ട്ട്.

മ്പനൂ. പിന്നെ അവർ തലയൊടി

ടം എന്ന പെരുള്ള സ്ഥലത്തിലെക്ക

എത്തിയപ്പൊൾ, അവർ അവിടെ

അവനെയും ആ കുറ്റക്കാരെയും, ഒ

രുത്തനെ വലത്ത്ഭാഗതൃം, ഒരുത്ത

നെ ഇടത്ത ഭാഗത്തും, കുരിശുകളിൽ

തറച്ചു.

മ്പര അപ്പൊ യെശു, പിതാ

വെ, ഇവർ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇ

ന്നതെന്ന് അറിയായ്തുകൊണ്ടു, ഇവ

തൊട ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളെണമെന്ന പ

റഞ്ഞു. അവsൻറ വസ്ത്രങ്ങളെ അ

വർ പകുതിചെയു, ചീട്ടിടുകയും ചെ

ജനങ്ങൾ നൊകി

കൊണ്ടു നിന്നു. അവരൊട ക്രടെ

പ്രമാണികളു.ം അപഹസിച്ചു, ഇ

വൻ മറ്റ്വത്തെ രക്ഷിച്ചുവല്ലൊ; ബ

വൻ ദൈവത്താൽ ചെതിത്തെടുക്കു

പ്പെട്ട ക്രിസ്തുവാകുന്നു എങ്കിൽ, ത

നെതാൻ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നു പറ

ഞ്ഞു. -

മ്പന) ആയുധകാരും ക്രടെ അവ

നെ പരിഹസിച്ചു, അടുകൽ ചെന്ന,

അവനെ കാടി കാണിച്ചു,

മ്പ9 നീ യെഫ്രദന്മാരുടെ രാജാ

വ ആകുന്നു എങ്കിൽ, നിനെ തന്നെ

നീ രക്ഷിക്ക എന്ന പം,ഞഞ്ഞു.

നു വിശെഷിച്ച അവന് മെലാ

യി, ഇവൻ യെഹൂദന്മാരുടെ രാ

ജാവ ആകനു, എന്ന ഒരു മെലെ

ഴുത്ത ക്രൈക്ക്, ലത്തിൻ, എബ്രായി എ

മ്പ@ പിന്നെ

ന്നു , കന്നുകാട്, ഞങ്ങളെ മറ ന ഭാഷകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു.



ലൂക്കൊസ വമ്പ അ. ഫൻഫ

, നൻ അത്രയുമല്ല തുക പ്പെട്ട ക

റ്റക്കാരിൽ ഒരു ൽ ൻ അവനെ ദു

ഷിച്ച, നീ ക്രസ്ത ആകന്നു എങ്കിൽ,

നിന്നെയും :ങ്ങളെയും രക്ഷിക്ക

എന്ന പറഞ്ഞു.

, ര.ം എന്നാൽ മറ്റവൻ ഉത്തരമാ

യിട അവനെ ശ സീച്ച, നീ cരം

ശിഘവിധിയിൽ തന്നെ അകറപ്പ

sതാകണ്ടു, നീ ദൈവത്തെ ഭയ

പ്പെടുന്നില്ല യൊ ?

ര.ം നാമൊ ന്യായപ്രകാരം ത

ന്നെ, നാം നടനീർ ക്കുന്ന ക്രിയ

കൾക്കു ചെയാഗമായിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങ

ളെ അനുഭവിക്കുന്നു വില്ലാ; എന്നാ

ര. ഇവൻ തൊറായിട്ടുള്ളത ഒന്നും

ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

ര.വ. പിന്നെ അവൻ യെശുവി

നൊട, കതാവെ, നീ നിന്റെ രാ

ജ്യത്തിലെക്കു വരുമ്പോൾ, എന്നെ ഒ

രുകൊളെൺമെന്ന പറ്റാത്തു.

രമ്പ യെശു അവനൊട, ഇന്ന നീ

എന്നൊട കൂടി പറഭീസായിൽ ഇ

രിക്കും എന്ന ഞ:ൻ സത്യമായിട്ട ി

ന്നൊട പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

രരം | പിന്നെ എകദെശം ആറാം

മണി നെൻമായിരുന്നു, ഒമ്പതാം

മണി നെ തെത്താള ം ആ ഭൂമിയിൽ

എല്ലാടവും അന്ധകാരം ഉണ്ടായി;

ര@ ുന്നു.ം ഇരുട്ടപ്പെട്ടു. തെല

വാലയത്തിലെ തിരശീലയും നടു

വെ ചിന്തിപ്പൊയി.

ര-നു അത്രയുമല്ല യെശു, പിതാ

വെ, നിന്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ

എന്റെ ആത്മാവിനെ ഏല്പിക്കുന്നു,

എന്ന ഒരു മഹാ ശബ്ദത്തൊടെ വി

ളിച്ച പറഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞി

ടൂ, അവൻ ജിവനെ വിട്ടു.

രു ഇപ്രകാരം ഉണ്ടായത് ശതാ

ധിപൻ കണ്ടാറെ, ംരം മനുഷ്യൻ

(ീ ിമാൻ ആയിരുന്നു സത്യം എന്ന

പറഞ്ഞ, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു.

ബാൻ ക്രടിയിരുന്ന ജനങ്ങൾ ഒക്കെ

യും ഉണ്ടായ കാഴ്വങ്ങളെ കണ്ടുപ്പൊ

ഠം, തങ്ങളുടെ മാവ് ടങ്ങളിൽ അടി

ച്ചുകൊണ്ട്, തിരി പൊയി.

്നു വിശേഷിച്ചും അവന മുഖപ

ിചയമുള്ളവt എല്ലാവരു ഗല ലെ

യായിര'നിന്ന അവന്റെ പിന്നാലെ

ബ സ്ത്രീകളും ം അം കായ്യങ്ങളെ

നൊ ിക്കൊണ്ടു ദൂരത് ന്നു.

@ം കണ്ടാലു , യെ ഫ്രദൻ രുടെ

ഒരു പട്ടണമായ അറിമ ിയായി

ലുള്ളവനായ, ഉത്ത മവു നീതിയുമു

ള്ള പുർ ഷനായി, താനും ദൈവ

ത്തിന്റെ രാജ്യത്തിനായട്ട കാത്തി

രുന്നവനായി,

@. (അവരുടെ ആലൊചനെക്കു

പ്രവൃത്തിക്കും സമ്മതമല്ലാതെ ഇരുന്ന

വനായി,) മന്ത്രിയായ യൊസെ ഫ

എന്ന പെരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാ

യിരുന്നു.

ഭൂവ. ഇവൻ പീലാത്തൊസിന്റെ

അടുക്കൽ ചെന്ന, യെ ശുവിന്റെ ശ

ർിരം ചൊദിച്ചു.

ഭൂമ്പ. പിന്നെ അവൻ അത് ഇഠകി,

ഒരു നെത് ശിലയിൽ ചുറ്റി പൊ

തച്ഛ, ഒരു കര മലയിൽ വെട്ടപ്പെട്ട

തും, ഒരുനാളും ഒരുത്തനും വക്ക

പ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രതക്ക്

ല്ലറയിൽ വെകയും ചെയ്തു.

ഭൂര് ആ ദിവസം യത്നദിവസമാ

യിരുന്നു, ശാബത ിവസവു തുട

ങ്ങി.

@G) വിശെഷിച്ചും ഗലിലെയായി

ൽനിന്ന അവനൊട ക്രടി വന്നിരുന്ന

സ്ത്രീകളും പ നാലെ ചെന്ന, പ്രെത

കല്ലറയും അവന്റെ ശിരം എങ്ങി

6 ന വെക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും കും.

@നു പിന്നെ അവർ തിരിച്ചുപൊ

ന്ന, സുഗന്ധവുങ്ങളെയും പ്മജ,

തൈലങ്ങളെയും ഒരുക്കി, കലന പ്ര,

കാര ശ96്വത ദിവസത്തിൽ സപ

ര്വ്വ അത്രയുമല്ല ആ"സംഗതി കാ സ്ഥമായിരുന്നു.



്ഥൻവ. ലൂക്കൊസ വ ് ആ.

പര അദ്ധ്യാം.

ബ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിപ്പ സ്ത്രീകൾ

ക അറിയിക്കപ്പെടുന്നത് - അ

വൻ പ്രതൃക്ഷനാകുന്നത്.-ബൗ

. അപ്പെ.സൊലന്മാക കല്പന കൊ

ടുക്കുന്നത്.-ആം സ-♔ത്തിലെക

കളെ ുന്നത്.

പിന്നെ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം

ദിവസത്തിൽ എത്രയും പ്രഭാര, കാ

ലത്ത്, തങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവ

{{ങ്ങളെ എടു തുകൊണ്ട്, അവരും

അവതൊട ക്രടി മറ്റു ചിലരും പ്രെ

ത കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ വന്നു.

വ അവർ പ്രെതകല്ലറ ിൽ നിന്ന

ലെ കാണപ്പെട്ടു;

കല്പം ഉരുട്ടി കളയപ്പെട്ടത് കണ്ടു.

മ്പ. പിന്നെ അവർ അക ത്ത കട

ന, കതാവായ യെ ശുവിൻറെ ശ

രിത്രം കണ്ടില്ല.

ര അവർ അതിനെ കുറിച്ച വൃാ

ക്ഷപ്പെട്ട് ിക്കുമെമ്പ്ഠം ഉണ്ടായത

എന്തെന്നാൽ, കണ്ടാലും മിന്നുന്ന വ

ന്ദ്രങ്ങളൊട ക്രടി അണ്ടു പുരുഷ

ാർ അവരുടെ അരികത്ത നിന്നു:

ആ അവർ ഭയപ്പെട്ട നിലത്തെക്ക

്നാക്കി കനിഞ്ഞിർക്കുമ്പോൾ ഇവ

് അവ രാട, ജീവനൊടിരിക്കുന്ന

വനെ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരുടെ ഇട

യിൽ എന്തിന അനെപഷ് കുന്നു!

ആ അവൻ ഇവ ടെ ഇല്ല, അവൻ

ഉയിതെഴുനീഠം: മുബൈ അവൻ

ഗലിലെയായിലിരുന്നപ്പെ'ഠ' ത്വ ന,

മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ പാപിക

ള യ മനുഷ്യരു ട കൈകളിൽ എ

ല്പിക്കപ്പെടുകയും, കർിശിൽ തറെക്ക

പ്പെടുകയും, മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ പി

നെയും ഉയരൈഴുനില്പുയും ചെ

യ്യെണ്ടുന്നതാകുന്നു, പുന്ന അവൻ :ി

ങ്ങളൊട പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒാരു

കെ ൾവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

വൃ അപ്പൊൾ അവർ അവ6:ൻറ വ

ൻ പ്രെതക്കല്ലറയെ വിട്, തിരിച്ചു

പൊന്ന, (Uം ക യ്യങ്ങ കെ ഓ ചെക്കയും

പത നൊന്ന് ആളുകളൊടു , ശൈഷ

മെല്ലാവ തൊട്ടും അറിയിച്ചു

ഠം ഠരം കാഴ്വങ്ങളെ അപ്പെ"സ്കൊ

ലന്മ തൊട് പറഞ്ഞവർ മഗ്ദലെനെ

മറി യു , യൊഹന്നായും, യാക്കൊ

ബിന്റെ അമ്മയായ മറിയയും, അ

പന്റെ 9ട കൂടിയിരുന്ന മറെറ സ്രിക

ളും ആയിരുന്നു.

ഫഫ എന്നാറെ അവരു6ട വാക്കു

കൾ അവക കെട്ടുകഥ എന്ന പൊ

അവർ ഇവരെ

വിശ്വസിച്ചതുമില്ല.

. വ. അപ്പൊൾ പത്രൊസ എഴുനി

റ്റ്, പ്രെതക്കല്ലറയുടെ അടുക്കലേ

ക് ഒ.ടി.ചെന്ന്, കനിഞ്ഞ നൊക്ഷി,

ശിലകൾ വെറിട്ടു കിടക്കുന്നത് ക

ണ്ടു, ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച തങ്കൽ

ആശ്ചയ്ക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, പൊരികയും

ബ്ഥ. ു.

-ന് പിന്നെ, കണ്ടാലും, ആ ദി

വസം തന്നെ അവർിര അണ്ടാൾ ചെയ

റുശലെ മിൽനിന്ന അറുവത സ്ഥാദി

വഴി ദൃഢമായിരിക്കുന്ന എമ്മയുസ് എ

ന്ന പെരു ജെള്ളാരു ഗ്രാമത്തിലെക

പൊകന്നവരായിരുന്നു.

ഛ. അപ്പൊൾ • അം ഉണ്ടായ സ്ക

ല കാഴ്വങ്ങളെയും കുറിച്ച അവർ ത

മ്മിൽ സംസാരിച്ചു.

ച@ ഇങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ സം

സാതിഷ വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കു

നെവാൾ ഉണ്ടായത് എ6 ന്തനാൽ, യെ

ു വു സമീപിച്ചു, അവ തൊട ക്രടി

നടബി.

ം്) എന്നാറെ അവർ അവ ഒന്ന അ

റിയാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട്, അവരു

ടെ കണ്ണുകൾ അടെൿ പെട്ടിരുന്നു.

. അപ്പൊൾ അവൻ അവതൊട

ന ങ്ങൾ ദുഃഖമുഷമുള്ളവരായി, വഴി

നടന്ന, തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന അം

ചനങ്ങളെ ഓാത്ത, . കാഴ്വങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു.
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.ു അവരിൽ ഒരുത്തനായ ക്രെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർായും മന്ദഹൃദയ

യൊപ്പ് എന്ന പെരുള്ളവൻ അവ മുള്ളവർായുമുളൈാതെ,

നൊട ഉത്തരമായിട്ടു,നി മാത്രം ചെയ

റുശലെമിൽ ഒരു പർദെശ യായി,

ംരം നാളുകളിൽ അവിടെ ഉണ്ടായ

കായ്യങ്ങളെ അറിയാതെ ഇർ കുന്നു

വൊ ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ഥൻ അവൻ അവരൊട എത കാ

യ്യങ്ങൾ? എന്ന പറഞ്ഞു. അവർ അ

വനൊട, ദൈവത്തിന്റെയും സക

ല ജനങ്ങളുടെയും മുമ്പാകെ പ്രവൃ

ത്തിയിലും വചനത്തിലും ശക്തിയുള്ള

ദീഘദൾിയായിരുന്നു, നസറായകാ

രനായ യെശുവിനെ കുറിച്ച കാഴ്ച

ങ്ങളും

വം നമ്മുടെ പ്രധാനാചാഴ്വാ

രും പ്രമാണികളും അവനെ മ• ണ്

വിധിയ.ലൈക്ക ഏല്പിച്ചു. ക്രിശിൽ ത

റച്ച പ്രകാർവ്വം തന്നെ.

വ. എന്നാൽ ഇസ്രാഎലിനെ ഉ

ദ്ധാരണം ചെയ്താനിരിക്കുന്നവൻ അ

വൻ തന്നെ എന്ന ഞങ്ങൾ വിശ്വസി

ച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെയും കൂടാതെ

രം കാഴ്വങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇന്ന മൂ

ന്നാം ദിവസം ആകുന്നു.

വ.വ. അത്രയുമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തി

ൽ ചില സ്ത്രീകളും പ്രഭാത കാലത്ത

പ്രെതക്കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ പൊയി;

വമ്പ അവന്റെ ശിരം കാണിയ്ക്ക,

കൊണ്ട്, അവർ വന്ന്, അവൻ ജീവ

വസ്ത ക്രിസ്തു ഇപ്രകൻ കഷ്ടമനു

ഭവിക യും, തന്റെ മഹത്വത്തിലെ

ക്ക (പുവെശിക്കയും ചെയ്യെണ്ടുന്നതാ

യിരുന്നില്ല യൊ ? എന്ന പറഞ്ഞു.

വ. പിന്നെ അവൻ മൊസൈശയിൽ

നിന്നും സകല ദീഘദഗ്ദികളിൽനി

ന്നും തുടങ്ങി, സകല വേദവാകൃ

ങ്ങളിലും തനെ കുറിച്ചുള്ള കായ്യങ്ങ

ളെ അവതൊട വിസ്തരിച്ച പറഞ്ഞു.

വവ്വ പിന്നെ അവർ പൊകുന

ഗ്രാമ ത്തന സമീപിച്ചു. അപ്പൊക്ക

അവൻ അപ്പുറം പൊകുന്നു എന്ന

പൊലെ നടിച്.

വൻ എന്നാറെ അവർ, സസ്യാ കാ

ലമായല്ലൊ, നെരവും അസ്തമ പ്പറാ

യി, ഞങ്ങളൊട ക്രടെ പാകെ, ണം.

എന്ന അവ കെനാട് വള, വെർ അ6 വ_l

ക്ഷിച്ചു അവൻഅവസെ9ട ക്രടെ പാ

പ്പ് ൻ അകത്ത ചെല്ലുകയും ചെയ്തു.

മ്പം പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

ന്നാൽ, അവൻ അവ തൊട ക്രടെ ഭ

ക്ഷണത്തിന്നിരിക്ക ബൊൾ, അവൻ

അപ്പം എടുത്ത് • വാല്ലി, മുറിച്ചു, അ

വക് കൊടുത്തു.

മ്പ. അപ്പൊൾ അവരുടെ കണ്ണ

കൾ തുറക പട്ട, അവർ അവ ന

അറിഞ്ഞു; എന്നാറെ അചൻ അവ

ർിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി.

മ്പ വ. അപ്പൊൾ അവർ തമ്മ ൽ ത
നൊടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ല്ല

വദൂതന്മാരുടെ ഒരു ദഗ്ദനം കണ്ടു; മിൽ അവൻ വഴിയിൽ നാട

എന്നു പറഞ്ഞ, ഞങ്ങളെ ഭൂമിപ്പിച്ചു. കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു, വൈദ്വാ

വര. അപ്പൊൾ ഞങ്ങളൊട കൂടി കൃങ്ങളെ നമുക്കു തെളിയിക്കുമ്പോൾ,

ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ചിലർ സ്റ്റെപ്രത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം

കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ പൊയി, ഡ്രി ജപലിച്ചിരുന്നില്ലയൊ എന്ന് പറഞ്ഞു

കൾ പഠഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ കണ്ടു.

ന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പമ്പ അവർ ആ സമയത്ത് തഒന്ന

എഴുനിറവ, യുശല'മലെക്കു തിരി

ഷ്ട പാന്ന, പതിനൊന്ന ആളുകളും,

അവർ അവനെ കണ്ടില്ല താനും -

വ@ അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ അവരൊട ക്ര ിയുള്ളവരും. -

ട, ിഘദശീമാൻ പറഞ്ഞ കാഴ്വങ്ങ്' ചേര, കാവ സ്തൃമായിട്ട'ഉയി

S

ളെ ഒക്കെയും വിശ്വസിക്കുന്നതിന് തെകുനിറം. ശിമൊന്ന പ്രതൃഷ
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നായി എന്ന് പറഞ്ഞ, ഒന്നിച്ചു കൂടി കാഴ്വങ്ങൾ ഒക്കെയും നിവൃത്തികെണ്ടു

യതിനെ കണ്ടു. ന്നതാകുന്നു, എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊട

മ്പ@ പിന്നെ വഴിയിൽ ഉണ്ടായ കാ' ക്രടെ തന്നെ ഇരുന്നപ്പൊൾ, നിങ്ങ

യ്യങ്ങളെയും, അവൻ അപ്പം മുറിക്കു ജൊട സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ ഇ

മ്പൊൾ തങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെട്ട പ്രകാ

രവും അവർ അറിയിക്കയും ചെയ്തു.

ബനൂ T അവർ ംഅം കാഴ്വങ്ങളെ

സംസാരി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ,

യെശു തന്നെ അവരുടെ നടുവിൽ

നിന്ന, അവരൊട, നിങ്ങൾക്ക് സമാ

ധാനം ഉണ്ടാഴ്വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു.

മ്പ് എന്നാറെ അവർ വിൻണ്ട ഭ

യപ്പെട്ടു, തങ്ങൾ ഒരു ആത്മാവിനെ

കണ്ടു എന്ന നിരൂപിച്ചു.

മ്പ ു അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ

ട, നിങ്ങൾ എന്തിന ചഞ്ചലപ്പെടു

നു? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എ|

ന്തിന് വിചാരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു?

മ്പൻ ഞാൻ തന്നെ ആകന്നു, എന്ന

എന്റെ കൈകളെയും എന്റെ കാ

ലുകളെയും നൊക്കുവിൻ; എന്നെ തൊ

ട്ട നൊക്കുവിൻ: ഇനിക ഉണ്ട് എന്ന

നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പൊലെ, ഒരു

ആത്മാവിന മാംസവും അസ്ഥിക

ളു. ഇല്ലല്ലൊ എന്ന പറഞ്ഞു.

രം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതിന്റെ

ബഠ അവൻ[തന്റെ കൈകളെ

യും കാലുകളെയും അവക കാണിച്ചു.

ര്ച എന്നാലും സന്തൊഷം കൊണ്ട

അവർ പിന്നെയും വിശ്വസിക്കാതെ,

ഭ്രമപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പൊൾ, അവൻഅവ

തൊട്, ആഹാരം വല്ലതും നിങ്ങൾക്ക

ഇവിടെ ഉണ്ടൊ ? എന്ന പറഞ്ഞു.

രവ. അപ്പൊൾ അവർ അവന വ

റുത്ത മിനിന്റെയും തെൻകട്ടയുടെ

യും ഒത്തൊ ഖണ്ഡം കൊടുത്തു.

രാ. അവൻ അത് വാങ്ങി, അവ

രുടെ മുമ്പാകെ ഭക്ഷിച്ചു.

രര. പിന്നെ അവൻ അവതൊട്,

മൊശെയുടെ വെലപ്രമാണത്തിലും,

ഭിഘദൾികളിലും, സങ്കീത്തനങ്ങളി

വ തന്നെ [ആകന്നു] എന്ന പറഞ്ഞു.

ര@ അപ്പൊൾ വെലവാകൃങ്ങളെ

തിരിച്ചറിയെണ്ടുന്നതിനായിട്ട്, അവ

ൻ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ തുരന്നു ;

ര-നു അവതൊട പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാ

dം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരവും

ക്രിസ്തു കക്ട്മൻഭവിക്കയും, മൂന്നാം ദി

വസത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയി

ത്തെഴുനില്പംയും ;

ര. യെറുശലെമിൽ തുടങ്ങി, സക

ല ജാതികളുടെ ഇടയിലും അവ

ഫെൻറ നാമത്തിൽ അനുതാപവും പാ

പമൊചനവും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുക

യും ചെയ്യെണ്ടുന്നതായിരുന്നു.

ര്വ്വ വിശെഷിച്ചു നിങ്ങൾ ംരം കാ

യ്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.

രൻ പിന്നെ, കണ്ടാലും, ഞാൻ

എന്റെ പിതാവിന്റെ വാദത്തം

നിങ്ങളുടെ മെലെ അയക്കുന്നു; എങ്കി

ലും നിങ്ങൾ ഉയരത്തിൽനിന്ന ശക്തി

കൊണ്ട ധരിക്കപ്പെടുപൊള്ളത്തിന്,

യെറുശലം നഗരത്തിൽ പാപ്പിൻ.

@ം പിന്നെ അവൻ അവരെ

ബതാനിയായൊള്ളം പുറത്ത ക്രട്ടി

കൊണ്ടുപൊയി, തന്റെ കൈകളെ

ഉയതി, അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു.

@.ം വിശെഷിച്ച ഉണ്ടായത് എ

തെന്നാൽ, അവൻ അവരെ അനു

ഗ്രഹിക്കുമെമ്പാൾ, അവൻ അവർിൽ

നിന്ന പിരിയപ്പെട്ടു. സപഗ്ഗത്തിലെ

ക് മെല്പട്ട എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ടു.

ആവ. അപ്പൊൾ അവർ അവനെ

വന്ദിച്ചുകൊണ്ട്, മഹാ സമെന്താഷ

ത്തൊട ക്രടെ യെറുശലമിലെക്കു തി

രിച്ച പൊന്നു.

ആമ്പ എല്ലാ6 ജൂാഴും ദൈവാലയ

ത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്ത്രതീഷ്, പുകഴ്ത്തി

ലും എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൊണ്ട ഇരുന്നു. ആമെൻ,
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യൊഹന്നാൻ എഴുതിയ എപൻഗെലിയൊൻ.

്ഥ അായം.

ഫ ഒ്യശു ക്രിസ്തുവിന്റെബ

വും മാനുഷതചവും അധികാരവും

-l@ യൊഹന്നാനെൻറ സാക്ഷി

• -നl@ അന്ത്രയൊസ, പത്രൊ

സ മുതലായവർ വിളിക്കപ്പെട്ടത്.

ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരു

ന്നു, ആ വചനം ദൈവത്തൊട ക്ര

ടെ ആയിരുന്നു, ആ വചനം ലൈ

വവും ആയിരുന്നു.

വ ആയതആദിയിൽ ദൈവത്തൊ

ട ക്രടെ ആയിരുന്നു.

മ്പ സകലവും അവനാൽ ഉണ്ടാ

കപ്പെട്ടു; ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത ഒന്നും അ

വനെ കൂടാതെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതുമില്ല.

ര, അവനിൽ ജിവൻ ഉണ്ടായിരു

ന്നു; ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെ

ളിച്ചും ആയിരുന്നു. -

@ വിശെഷിച്ചുംആ വെളിച്ചം ഇ

രുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു; എങ്കിലും ഇ

രുൾ അതിന്റെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല.

ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തി

ൽനിന്ന അയകപ്പെട്ടിരുന്നു, അവ

ന്റെ നാമം യൊഹന്നാൻ എന്ന

[ആയിരുന്നു.]

9 ആയവൻ താൻ മൂലം എല്ലാവ

രും വിശപ്സിക്കെണ്ടുന്നതിന്, ആ

വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച സാക്ഷിപ്പെ

ടുത്തുവാനായിട്ടു സാക്ഷിയായി വ

ബ.

വ്വ അവൻ ആ വെളിച്ചം ആയി

രുന്നില്ല, ആ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ച

സാക്ഷിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട [അയ

കപ്പെട്ടവൻ) അമെത്ര,

ൻ യാതൊന്ന ലൊകത്തിലെക്കു വ

ശിപ്പിക്കുന്നുവൊ, അത് സതൃമുള്ള

വെളിച്ചം ആയിരുന്നു.

ഠം അവൻ ലൊകത്തിൽ ആയി

രുന്നു, അത്രയുമല്ല ലൊകം അവനാ

ൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ലൊകം

അവനെ അറിഞ്ഞില്ല.

ച്ച അവൻ തന്റെ സ്വന്തത്തി

ലെക്കു വന്നു. എങ്കിലും അവന്റെ

സചന്തക്കാർ അവനെ കൈക്കൊ

ണ്ടില്ല.

ചവ. എന്നാൽ എത്ര ജനങ്ങൾ അ

വനെ കൈകൊണ്ടുവൊ, തന്റെ

നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അത്ര

ജനങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ മക്ക

ളായി തിരെണ്ടുന്നതിന് അവൻഅ

ധികാരം കൊടുത്തു.

ചമ്പ അവർ രക്തത്തിൽനിന്ന എ

ങ്കിലും, ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ

നിന്ന എങ്കിലും, മനുഷ്യരുടെ ഇഷ്ട

ത്തിൽനിന്ന് എങ്കിലും അല്ല, ലൈവ്

ത്തിൽനിന്ന് തന്നെ ജനിച്ചു.

്ഥര വിശൈഷിച്ചും ആ വചനം

ജഡമായി, കൃപ കൊണ്ടും സ്തൃം

കൊണ്ടും നിറെഞ്ഞതായി, നമ്മുടെ

ഇടയിൽ വസിച്ചു, പിതാവിൽ നി

ന എകജാതനായവന്റെ മഹ

ത്വം എന്ന പൊലെ അവന്റെ മഹ

തചം ഞങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്തു.

ഫ@ T യൊഹന്നാൻ അവനെ ക

റിച്ച സാക്ഷിപ്പെടുത്തി, എന്റെ പി

ന്നാലെ വരുന്നവൻ ഇനിക്കു മുമ്പ്

നായി തിന്റം, എന്ന ഞാൻ ആരെ

കുറിച്ച് ചൊല്ലിയൊ, അവൻ ഇ

വൻ ആയിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെ

ന്നാൽ അവൻ എന്റെ മുമ്പനായി

രുന്നു. എന്ന വിളിച്ച പറഞ്ഞു.

S 2

രുന്ന മനുഷ്യനെ ഒക്കെയും പ്രകാ
ഠനാ വിശൈക്കിഷ്ടം അവന്റെ പ്



ഫൻസ്ക യൊഹന്നാൻ അ.

രിപൂണ്ണതയിൽനിന്ന് നാം എല്ലാവ ചൊദിച്ച, നീ ക്രിസ്തുവെങ്കിലും, എ

രു കൃപെക്ക വെണ്ടി കൃപയെയും ലിയാ എങ്കിലും, ആ ദിഘദഗ്ദി എ

കൈക്കൊണ്ടു. ങ്കിലും അല്ല എങ്കിൽ, പിനെ നീ എ

ചതൃ എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ വെദപ്ര നിന ബപൂിസ്തപ്പെടുത്തുന്നു ? എന്ന

മാണം മൊശെയാൽ തരപ്പെട്ട, കൂ, അവനൊട പറഞ്ഞു.

പയും സത്യവും യെശു ക്രിസ്തുവിനാ വന ഖ്യാഹന്നാൻ അവപൊട ഉ

ൽ ഉണ്ടായി. - |ത്തരമായിട്ട, ഞാൻ വെള്ളം കൊ

ഫവൃ ഒരുത്തനും ദൈവത്തെ ഒരു ണ് ബഫിസ്തപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ

നാളും കണ്ടിട്ടില്ല. പിതാവിന്റെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒ

മാവിടത്തിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനാ രുത്തൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നി

യുള്ള പുത്രനായവൻ അവനെ അ ല്ലക്കുന്നുണ്ട്.

ിയിച്ചു. | വ. അവൻ എന്റെ പിന്നാലെ

.-ൻ പിനെ നീ ആർാകന്നു? വന്നിട്ട, എന്റെ മുമ്പനായി തിന

എന്ന യൊഹന്നാനൊട ചൊദി വൻ ആകന്നു, അവ ന്റെ ചെരി

കെ.ണ്ടുന്നതിനായിട്ട, യെഹൂദന്മാർ പുകളുടെ വാം അഴിപ്പാൻ ഞാൻ

യെറുശലെമ ൽ നിന്ന ആചായ്യന്മാ യൊതൃനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

തെയും ലെവിയക്കാരെയും അയച്ച വവ്വ cരം കാഴ്വങ്ങൾ യൊർാമെൻറ

പ്പൊൾ, അവന്റെ സാക്ഷി ഇത് അക്കരയിൽ ബെരുബാറയിൽ യൊ

ആകന്നു. ഹന്നാൻ ബപൂിസ്മപ്പെടുത്തികൊ

വം അവൻ മറുത്ത പറയാതെ, ണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായി.

അനുസരിച്ചു; ഞാൻ ക്രിസ്തുവല്ല എ വൻ - പിറെറ ദിവസം യൊഹ

ന്ന അനുസരിച്ചു. നാൻ യെശു തന്റെ അടുക്കൽ വ

വ. അപ്പൊൾ അവർ അവനൊ രുന്നതിനെ കണ്ടിട്ടു കണ്ടാലും, ലൊ

ട,പിന്നെ എന്ത്? നീ എലിയായൊ? കത്തിന്റെ പാപം നിക്കികളയുന്ന

എന്ന ചൊദിച്ചു. ഞാൻ അല്ല എന്ന e) ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട :

അവൻ പറയുന്നു. നീ ആ ഭിഘദ | .ം ഇനിക്കു മുമ്പനായി തിന് ഒ

ശിയൊ? അല്ല, എന്ന അവൻ ഉത്ത രു പുരുഷൻ എന്റെൻറ പിന്നാലെ

രം പറഞ്ഞു. |വരുന്നു എന്ന ഞാൻ ആതെ കുറിച്ച

വ.വ. അപ്പൊൾ അവർ അവ നൊ ചൊല്ലിയൊ, അവൻ ഇവൻ ആക

ട, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അയച്ചവരൊ നു . എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ

ട ഉത്തരം പറയെണ്ടുന്നതിന, നീ |എന്റെ മുഖനായിരുന്നു.

ആരാകന്നു? നിന്നെ കുറിച്ച തന്നെ | . ഞാനൊ അവനെ അറിഞ്ഞി

നി എന്ത് പറയുന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു. |ല ; എങ്കിലും അവൻ ഇസ്രാഎലിന

പമ്പ യശായ ദിഘദശി പറഞ്ഞ |വെളിപ്പെട്ട തിരെണ്ടുന്നതിനായിട്ട

പ്രകാരം, കുരiാവിന്റെ വഴി ചെന |തന്നെ, ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് ബ

തെ ആക്കുവിൻ, എന്ന വനത്തിൽ |പൂിസ്തപ്പെടുത്തി കൊണ്ടു വന്നു എന്ന

വിളിക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ പറഞ്ഞു.

ആകനു, എന്ന അവൻ പറഞ്ഞു. ന.വ. പിനെ യൊഹന്നാൻ സാ

വര. വിശൈഷിച്ചും അയക്കപ്പെട്ട | കിപ്പെടുത്തി, ആത്മാവ് ഒരു പ്രാ

വർ പറിഗൊരിൽനിന്നുള്ളവർ |വ പൊലെ സുത്തിൽനിന്ന് ഇറ

ആയിരുന്നു. ങ്ങുന്നതിനെ ഞാൻ കണ്ടു, അത് അ

വl@ പിനെ അവർ അവനൊടിവന്റെ മെൽ ഇരുന്നു.
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മ്പന. ഞാനൊ അവനെ അറിഞ്ഞി

ല്ല ; എന്നാലും വെള്ളം കൊണ്ട് ബ

പൂിസ്തപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ അയ

ചുവൻ തന്നെ എന്നൊട്, നി യാ

തൊരുത്തന്റെ മെൽ ആത്മാവ ഇ.

റങ്ങി,അവന്റെ മെൽ ഇരി ക്കുന്നതി

നെ കാണുമെ?, ആയവൻ പരിശു

ദ്ധാത്മാവ കൊണ്ട് ബഹിസ്തപ്പെടു

തുന്നവൻ ആകന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

മ്പര. ഞാൻ കണ്ടു, ഇവൻ ദൈവ

ത്തിന്റെ പുത്രൻ ആകന്നു എന്ന

സാക്ഷിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

മ്പ@ | പിന്നെയും പിന്റെ ദിവ

സം യൊഹന്നാനും അവന്റെ ശി

കൃന്മാരിൽ രണ്ടാളും നിന്നിരുന്നു;

മ്പനൂ അവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കു

ന്ന യെശുവിനെ നൊകീട്ടു കണ്ടാ

ലും, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്, എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ5 അവൻ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട

ശിഷ്യന്മാർ കെട്ട, നെയശുവിനെൻറപി

ബബ

മ്പവൃ എന്നാറെ യെശു തിരിഞ്ഞു.

അവരെ പിന്നാലെ വരുന്നത് കണ്ടി

ട്ട, അവതൊട്,

ബൻ നിങ്ങൾ എന്തു അനെനപക്ഷി

ക്കുന്നു? എന്ന പറയുന്നു. അവർ അ

വനൊട, (ഗുഡൊ എന്ന അത്ഥമാക ;

ന) റബ്ബി, നീ എവിടെ പാക്കുന്നു

എന്ന് പറഞ്ഞു.

രം അവൻ അവരൊട്, വന്ന

നൊക്കുവിൻ എന്ന പറയുന്നു. അ

വർ വന്ന, അവൻ പാത്തു എടം ക

ണ്ടു; എകദെശം പത്ത മൺി നെ

രമായിരുന്നത് കൊണ്ട്, ആ ദിവസം

അവനൊട ക്രടെ പാകയും ചെ

:്. യൊഹന്നാനിൽനിന്ന കെട്ട,

അവനെ പിന്തുടന രണ്ട് ആളുക

ളിൽ ഒരുത്തൻശിമൊന്റെ സഹൊ

ദരനായ അന്ത്രയൊസ് ആയിരു

ര.വ. അവൻ മുമ്പെ തന്റെ സ്വ

ന്ത സഹൊദരനായ ശിമൊനെ ക

; നെല്ല, അവരെനാട്, ക്രിസ്തു എന്ന അ

|തഥമാകുന്ന മെശിഹ്യ ഞങ്ങൾ

കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നു.

രമ്പ. പിനെ അവൻ അവനെ

യെശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവ

നു. എന്നാറെ യെശു അവനെ ക

ണ്ടിട്ട, നീ യൊനായുടെ പുത്രനാ

യ ശിമൊൻ ആകനു: നിനക്കു കെ

ഫാ എന്ന പെർ വിളിക്കപ്പെടും എ

ന്നു പറഞ്ഞു, അതിന്റെ അത്ഥം ഒ

രു കല്ല എന്ന ആകന്നു.

രരം പിനെറ്റ ദിവസം യെശു ഗ

ലിലെയായിലെക്കു പൊകുവാൻ ഇ

ച്ഛിച്ചിരുന്നു, ഫിലിപ്പൊസിനെ ക

ണ്ട്, അവനൊട, എന്റെ പിന്നാ

ലെ വരിക എന്ന പറയുന്നു.

ര@ എന്നാൽ ഫിലിപ്പൊസ അ

ന്ത്രയൊസിന്റെയും പത്രൊസി

സെൻറയും നഗരമായ ബെതസൈ

ദായിൽനിന്നുള്ളവൻ ആയിരുന്നു.

രു ഫിലിപ്പൊസ നതാനിഎലി

നെ കണ്ടു, അവനൊട, വെലപ്ര

മാണത്തിൽ മൊയെശയും ദീഘദഗ്ദി

മാരും ആരെ കുറിച്ച് എഴുതിയൊ,

അവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, യൊസെ

ഫിന്റെ പുത്രനായി നസറെ'തിൽ

നിന്നുള്ള യെശുവിനെ തന്നെ, എ

ന പറഞ്ഞു.

ര. എന്നാറെ നതാനിഎൽ അ

വനെ9ട, നസറെ'തിൽനിന്ന യാ

തൊരു നന്മയും ഉണ്ടാകുവാൻ ക

ഴിയുമൊ ? എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫിലി

പ്പൊസഅവനൊട, നീ വന്ന, നൊ

ക എന്ന പറഞ്ഞു.

ര്വ്വ യെശു തന്റെ അടുക്കൽ ന

താനിഎലിs:ന വരു.നത കണ്ട,അ

വനെ കുറിച്ച, കണ്ടാലും, സ്തൃമു

ള്ള ഇസ്രാഎൽക്കാരൻ, അവനിൽ

ഒരു വഞ്ചനയും ഇല്ല, എന്ന പറ
ബം

യുന്നും



്ഥൻവച്ച യൊഹനാൻ വ. അ.

രൻ നതാനിഎൽ അവനൊട,

നി എന്നെ എവിടെനിന്ന് അറിയു

ന്നു ? എന്നു പറയുന്നു. യെശു ഉത്ത

അമായ ടൂ അവനൊട, ഫിലിപ്പൊ

സ നിന്നെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പെ

ന് അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ ഇ

രിക്കുമ്പൊൾ ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടു,എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

@ം നതാനിഎൽ ഉത്തരമായിട്ടഅ

വനൊട, റബ്ബി, നീ ദൈവത്തി

ന്റെ പുത്രൻ ആകനു; നി ഇസ്രാ

എലിമെൻറ രാജാവ ആകുന്നു എന്ന

പറയുന്നു. -

@ച യെശു ഉത്തരമായിട്ട അവ

നൊട ഞാൻ നിനെ അത്തി വൃ

ക്ഷത്തിൻ കീഴിൽ കണ്ടു, എന്ന ഞാ

ൻ നിന്നൊട പറഞ്ഞതകൊണ്ട്, നീ

വിശ്വസിക്കുന്നുവൊ ? നീ ഇവയെ

കാളും വലുതായിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ

കാണും എന്ന് പറഞ്ഞു.

ആവ പിനെയും അവൻ അവ

നൊട, ഇനിമെൽ നിങ്ങൾ സപ്റ്റം

തുറന്നിരിക്കുന്നതും, ദൈവദൂതന്മാർ

മനുഷ്യപുത്രന്റെ മെൽ കയറുകയും

ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയും കാ

ണും എന്ന ഞാൻ സതൃമായിട്ട സ

തൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു

എന്ന പുറഞ്ഞും

വ. അഭൂായം.

ബ ക്രിസ്തു വെള്ളം വീഞ്ഞാകി തിക

യും.--വ കപ്പന്റെഫാമിലെ

ക്കും യെറുശലമിലെക്കും പ്രയാ

ണം ചെയ്തു,യും.-ഫ്ന.ബ

ലയം ശുദ്ധം ചെയ്തു,യും ചെയ്യു

ബ,

പിന്നെ മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ ഗലി

ലെയായിലെ കാനായിൽ ഒരു ക

ല്പ്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു; യെശുവി

ന്റെ അമ്മയും അവിടെ ഉണ്ടായി

വ അത്രയുമല്ല യെശുവും അവ

ന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കല്ലാണത്തിന്

വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

മ്പ എന്നാറെ അവക വിഞ്ഞ കറ

വായപ്പൊൾ, യെശുവിന്റെ അമ്മ

അവനൊട അവക വീഞ്ഞില്ല എ

ന പഠയുന്നു.

രം ചെയശു അവളൊട, സ്രിയെ,ഇ

നിക്കും നിനക്കും എന്ത്? എന്റെ

സമയം ഇനിയും വന്നില്ല എന്ന പ

റയുന്നു.

@ അവന്റെ അമ്മ ശുശ്രൂഷക്കാ

തൊട്, അവൻ നിങ്ങളെ 9ട എന്ത

എങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, അത് ചെയ്തി

ൻ എന്ന പഠയുന്നു.

നൂ അവിടെ യെഹൂദനാരുടെ ശു

ദ്ധീകരണത്തിന്റെ മയ്യാദ പ്രകാ

രം, ഒതൊനിൽ രണ്ടും മൂന്നും കടം

കൊള്ളുന്ന ആറ കല്പാത്രങ്ങൾ വെ

ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

യെശു അവ തൊട, കല്പാത്രങ്ങ

ളെ വെള്ളം കൊണ്ടു നിറപ്പിൻ ഏ

ന്ന പറഞ്ഞു. അവർ അവയെ വ

കൊളം നിറകയും ചെയ്തു.

വ്വ പിനെ അവൻ അവരൊട്,

കൊരി, വിരുന്ന പ്രമാണിയുടെ അ

ടുകലെക്കു കൊണ്ടുപൊകവിൻ, എ

ന്ന പറഞ്ഞു: അവർ കൊണ്ടുപൊയി.

ൻ എന്നാറെ വിഞ്ഞാകപ്പെട്ട വെ

ള്ളം വിരുന്ന പ്രമാണി രുചി നൊ

കി, അത് എവിടെനിന ഉണ്ടായി

എന്ന അറിയാതെ ഇരിക്കുമ്പൊൾ,

(എന്നാൽ വെള്ളം കൊർിയ ശുശ്രൂ

ഷക്കാർ അറിഞ്ഞിരുന്നു.) വിരുന്ന

പ്രമാണി മണവാളനെ വിളിച്ചു.

ഥം അവ പെനാട്, എല്ലാവനും മു

മ്പിൽ നല്ല വിഞ്ഞയും, ജനങ്ങൾ

ന്നായി കടിച്ചതിന്റെ ശൈഷം

അപ്പൊൾ ഇള പ്ലമായുള്ളതും വെക്കു

ന്നു. എങ്കിലും നീ നല്ല വിഞ്ഞ ഇത

വരയും സംഗ്രഹിച്ചുവല്ലൊ, എന്ന
അ8നു : പറയുന്നു.
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ൾക അത്ഭുതങ്ങളുടെ ംതം ആരം

ഭം യെശു ഗലിലെയായിലെ കാനാ

യിൽ ചെയു, തന്റെ മഹതചം വെ

ളിപ്പെടുത്തി. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ

അവനിൽ വിശ്വസിച്.

ചവ ഇതിന്റെ ശൈഷം അവനും,

അവന്റെ അമ്മയും, അവന്റെ സ

ഹൊദരന്മാരും, അവ മെൻറ് ശിഷ്യ

ാരും ക്രടി കപ്പ് ഹൈാമിലെക്ക

പൊയി : അവിടെ അവർ എറ ദി

വസങ്ങൾ പാരില്ല.

ഥവ പിന്നെ യെഹൂദന്മാരുടെ

പെസഹാ സമീപമായി, അപ്പൊൾ

യെശു യെറുശലെമിലെക്കു പൊയി.

ഛ. അവൻ ദൈവാലയത്തിൽ

മാടുകളെയും ആടുകളെയും പ്രാവു

കളെയും വില്ലുന്നവരും പൊൻവാ

ണിഭക്കാരും ഇരിക്കുന്നതിനെ കണ്ടു.

ഫ@ പിനെ ചരടുകൾ കൊണ്ടു ഒ

രു ചമ്മട്ടിയുണ്ടാകില്ല, അവൻ എല്ലാ

വരെയും, ആടുകളെയും, മാടുകളെ

യും ലൈവാലയത്തിൽനിന്നു പുറ

ത്താക്കി; പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ

കാശ തുകി കളഞ്ഞ, പിഠങ്ങളെ മ

റിച്ചിട്ടു:

കൻ പ്രാവുകളെ വില്ലുന്നവരൊ

ടും, നിങ്ങൾ ഇവയെ ഇവിടെനി

ന്ന എടുത്ത് കൊണ്ടുപൊകവിൻ,എ

ന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തെ ഒ

രു വൃാപാരവിടാക്കരുത് എന്ന പറ

ഞ്ഞു.

ം അപ്പൊd് അവന്റെ ശിഷ്യ

ന്മാർ, നിന്റെ ഭവനത്തിലെ ശു

ക്ലാന്തി എന്നെ ഭക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു, വബ

ന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒര്ത്തു.

ഫവൃ അപ്പൊൾ യെഹൂദന്മാർ ഉ

ത്തരമായിട്ട അവനൊട, നീ cരം

കായ്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടു,നീ

ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു അടയാളം കാ,

ണിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു

ഫൻ യെശു ഉത്തരമായിട്ട അവ

പ്പിൻ, പിനെ ഞാൻ മൂന്നു ദിവസ

ത്തിനകം അത് ഉയര്തും എന്ന പ്

റഞ്ഞു.

വം അപ്പൊൾ യെഹൂദന്മാർ,

നാല്പത്താറ സംവത്സരം കൊണ്ട

ംരം ലൈവാലയം പണി തിക്കപ്പെ

ട്ടു; നീയൊ മൂന്ന ദിവസത്തിനകം

അത് ഉയരുമൊ ? എന്ന പറഞ്ഞു.

വ-ഫ എന്നാൽ അവൻ തന്റെ ശ

രീരമെന്ന ദൈവാലയത്തെ കുറിച്ച

പറഞ്ഞിരുന്നു.

വ.വ. അത്കൊണ്ട് അവൻ മരിച്ച

വരിൽ നിന്ന് ഉയി തെഴ്സിറ്റതി

ചെൻറ ശെഷം, അവൻ ഇത് അവ

തൊട പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന അവ

ന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരുതു: വൈദ്വാ

കൃവും യെശു പറഞ്ഞ വചനവും

വിശ്വസിക്കയും ചെയ്തു.

വമ്പ T പിനെ അവൻ യെറുശ

ലമിൽ പെസഹാ എന്ന പെരുനാ

ളിൽ ഇ(ിക്കുമ്പൊൾ, അവൻ ചെ

യു, അത്ഭുതങ്ങളെ പലരും കണ്ടിട്ട,

അവമെൻറ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു.

വര. എന്നാൽ യെശു എല്ലാവരെ

യും അറിഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടു തന്നെ

താൻ അവക വിശ്വാസമായെല്പി

ഷിജു.

വl@ മനുഷ്യങ്കര എന്തുള്ളൂ എന്ന

അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കൊണ്ടു, ഒരു

ത്തനും മനുഷ്യനെ കുറിച്ച സാക്ഷി

പറവാൻ അവന ആവശൃം ഉണ്ടാ

യിരുന്നില്ല.

ബ അദ്ധ്യായം.

. ക്രിസ്റ്റ് നിക്കൊടിമുസിനു പുതുജ

നനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉപദൈ

. ശിക്കുന്നത്._വ.വ. യൊഹന്നാ

ന്റെ ബഹിസ്മയും ക്രിസ്തുവിനെ

കുറിച്ച അവന്റെ സാക്ഷിയും ഉ

പദൈശവും.

എന്നാൽ യെഫ്രദന്മാരുടെ ഒരു പ്ര

തൊട്, ഠതം ദൈവാലയം നശിപ്പി മാണിയായി, നികൊടിമുസ് എന്ന
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പെരുള്ളവനായി, പറിശന്മാരിൽ

ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ അവൻ രാത്രിയിൽ യെശുവി

ന്റെ അടുക്കൽ വന്ന, അവനൊട,

റബ്ബി, നി ദൈവത്തിൽനിന്ന വ

അത് എവിടെനിന്നു വരുന്നു എന്നും

എവിടെക് പൊകുന്നു എന്നും അ

റിയുന്നില്ല. ആത്മാവിൽനിന്ന ജനി

ക്കുന്നവൻ എല്ലാം ഇപ്രകാരമാകുന്നു

എന്ന പറഞ്ഞു.

ന്നിട്ടുള്ളൊരു ഉപദ്വൈഷ്ടാവാകുന്നു | ന് നിക്കൊഭിമുസ ഉത്തരമായിട്ട

എന്ന ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു : എന്ത അവനൊട, ഠഅം കാഴ്വങ്ങൾ എങ്ങി

കൊണ്ടെന്നാൽ, ഒരുത്തനും ദൈ നെ ഉണ്ടാകുവാൻ കഴിയും? എന്ന

വം അവനൊട ക്രടെ ഇല്ലാതെ ഇ പറഞ്ഞു. -

രുന്നാൽ, നീ ചെയ്യുന്ന അതിശയ മം യെശു ഉത്തരമായിട്ട അവ

ങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴികയില്ല എന്ന നൊട പഠശ്ശേ, നീ ഇസ്രാഏലി

പറഞ്ഞും ന്റെ ഒരു ഉപദ്വൈഷ്ടാവായിരുന്നി

ന. യെശു ഉത്തരമായിട്ട അവ | ടൂ, oരം കാഴ്വങ്ങളെ അറിയുനില്ല

നൊട, ഒരുത്തനും വീണ്ടും ജനികാ | യൊ?

തെ ഇരുന്നാൽ, അവന ദൈവത്തി. . ഞാൻ സതൃമായിട്ട, സ്തൃമാ

ന്റെ രാജ്യം കാണാൻ കഴികയില്ല | യിട്ടു നിനൊട പഠയുന്നു, ൺ,ങ്ങൾ

എന്ന ഞാൻ സത്രമായിട്ടു സത്യമാ അറിയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. ഞ

യിട്ടു നിന്നൊട പറയുന്നു എന്ന പ! ങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത സാക്ഷിപെടുത്തു

റഞ്ഞു.

രം നികൊദീമുസ് അവനൊട,

വൃദ്ധനായുള്ളപ്പൊൾ, ഒരു മനുഷ്യ

ന എങ്ങിനെ ജനിപ്പാൻ കഴിയും?

| കാഴ്വങ്ങളെ നിങ്ങളൊട പറഞ്ഞി
അവന രണ്ടാം പ്രാവശ്യം തന്റെ

അമ്മയുടെ ഗഭത്തിലെക്കു കടന, ജ

നിപ്പാൻ കഴിയുമൊ? എന്ന് പറയു

ബ. -

@ യെശു ഉത്തരമായിട്ട വെള്ള

ത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിൽ നിന്നും

ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഒരുത്തനും

ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലെക്കു ക

ടപ്പാൻ, കഴികയില്ല എന്ന് ഞാൻ

സത്യമായിട്ട, സത്യമായിട്ടു നിനൊ

വപറയുന്നു.

സ്ത ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത

ജഡമാകുന്നു: ആത്മാവിൽനിന്ന ജ

നിച്ചത ആത്മാവും ആകുന്നു.

് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കെണ്

മെ.ന ഞാൻ നിന്നൊട പറഞ്ഞത

കൊണ്ട്, ആശ്ചഴ്ചപ്പെടെണ്ട,

വ്വ വായു എവിടെ ഇച്ഛിക്കുന്നുവൊ

അവിടെ ഉ"തുന്നു ; നീയും അതി

കയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷിയെ കൈക്കൊ

| ള്ളുന്നില്ല.

.ംവ. ഞാൻ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച

ടൂ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എ

ങ്കിൽ, ഞാൻ സുഹൈത്ത സംബന്ധി

ച്ച കായ്യങ്ങളെ നിങ്ങളൊട പഠ

ഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ വിശ്വ

സിക്കും?

ചമ്പ. സ-ുത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ

വനായി, സപഗ്ഗത്തിലിരിക്കുന്നവനാ

യ മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ അല്ലാതെ,

ഒരുത്തനും സപഗ്ഗത്തിലെക്കു കത്തെറി

ട്ടുമില്ല.

ഫര് {് അത്രയുമല്ല, എത പ്രകാ

രം മൊശെ വനത്തിൽ സപ്പം ഉയ

തിയൊ? അപ്രകാരം തന്നെ മനു

കൃന്റെ പുത്രനും,

ക@ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവ

ൻ ഒരുത്തനും നശിച്ചുപൊകാതെ,

നിതൃജീവൻ ഉണ്ടാകെണ്ടുന്നതിന്,

ഉയത്തപ്പെടെണ്ടുന്നതാകുന്നു.

ന്റെ ശബ്ദം കൊ, എങ്കിലും ഫ്) എന്തകൊണ്ടെനാൽദൈവം
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തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ, ; ശാലിമിന്ന സമീപമായുള്ള അയി

അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒ

ബാ നശിച്ചപൊകതെ, നിതൃ

ജീവൻ ഉണ്ടാകെണ്ടുന്നതിന, തരു

വാൻ തക്കവണ്ണം എത്രയും ലൊക

ത്തെ സ്റ്റൈഹിച്ചു.

ം എന്തെന്നാൽ ലൊകത്തെ ക

റ്റം വിധിപ്പാനായിട്ട ദൈവം ത

ന്റെ പുത്രനെ ലൊകത്തിലെക്കു അ

യച്ചില്ല : ലൊകം അവനാൽ അക്ഷി

കപ്പെടുവാനായിട്ടതെ

ഫവൃ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവ

ൻ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എ

നാൽ വിശ്സിക്കാത്തവനൊ

വൻ ദൈവത്തിന്റെ എകജാതനാ

യ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വ

സിച്ചില്ലായ്മ,കൊണ്ട്, മുമ്പെ തന്നെ

കഠറം വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

.cൻ വിശെഷിച്ചും കുറ്റവിധി ഇ

താകുന്നു, വെളിച്ചം ലൊകത്തിൽ വ

നിട്ടും, മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃ

ത്തികഠം ദൊഷമുള്ളവയായിരുന്നത്

കൊണ്ടു വെളിച്ചത്തെക്കാൾ എറം

വും ഇരുളിനെ സ്റ്റൈഹിച്ചു.

വ.ം അതെന്തുകൊണ്ടെല്ലനാൽ പൊ

ാ ചെയ്യുന്നവനെല്ലാം വെളിച്ചം

പകൈക്കുന്നു. തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ

ആകൊപ്പടാതെ ഇരിപ്പാനാ

യിട്ട വെളിച്ചത്തിന്റെ അടുക്കൽ

വരുന്നതുമില്ല.

വ. എന്നാൽ സതൃത്തെ ചെയ്യുന്ന

വൻ, തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവ

ത്തിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടവയാകുന്നു എന്ന

വെളിപ്പെടെണ്ടുന്നതിന്, വെളിച്

ത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു.

വ.വ. i് •രം കാഴ്വങ്ങളുടെ ശൈ

അ

നൊനിൽ വaതെ വെള്ളമുണ്ടാക

കൊണ്ട്, അവിടെ ബഹിസ്തപ്പെടു

ത്തികൊണ്ടിരുന്നു : ജനങ്ങൾ വന്ന,

ബപ്പിയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

വര, എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അതവ

തെയും ചെയ9ഹന്നാൻ കാർാഗ്ഗ ഹ

ത്തിൽ ആക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

വ@ അപ്പൊൾ യൊഹന്നാന്റെ റ

ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലൿ യെ ഫ്രദന്മാ

സ്റ്റൈാട ക്രട ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറി

ച്ച ഒരു തകം, ഉണ്ടായി.

വസ്ത്ര പിന്നെ അവർ യൊഹന്നാ

ന്റെ അടുക്കൽ വന്ന, അവനൊട,

റബ്ബി, നിനൊട ക്രടെ യൊക്സഭാ

ന്റെ റ അക്കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവ

നായി, നീയും അവനെ കുറിച്ച സാ

കിപ്പെടുത്തി ഇരിക്കുന്നവനില്ലാ,

കണ്ടാലും, അവൻ ബഹിസ്തപ്പെടു

തുന്നു. എല്ലാവരും അവന്റെ അ

ടുക്കൽ വരുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

വ യൊഹന്നാൻ ഉത്തരമായിട്ട

പറഞ്ഞു, തനിക സുത്തിൽ നിന്ന

തർപ്പെടാതിരുന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യ

ന ഒന്നും കെക്കൊൾവാൻ കഴിക

യില്ല.

വ വ്വ ഞാൻ ക്രിസ്തുവല്ല എന്നും, അ

വന മുമ്പായിട്ട“അയക്കപ്പെട്ടവന

മെത്ര ആകന്നു എന്നും ഞാൻ പറ

ഞ്ഞതിനു നിങ്ങൾ തന്നെ ഇനിക്ക

സാക്ഷികൾ ആകുന്നു.

വൻ കല്പാണ്ഡ്രിയുള്ളവൻ മണ

വാള ൻ ആകുന്നു : എണാൽ മണ

വാള ഒൻറ സ്റ്റൈഹിതൻ നിന്ന, അ

വനിൽനിന്ന കകക്കുന്നവനായി,

മണവാളന്റെ ശബ്ദം നിമിത്തം വ

ഷം യെശുവും അവന്റെ ശിഷ്യ ഇതെ സന്തൊഷപ്പെടുന്നു. അത

ന്മാരും യെഹൂദിയ ദെശത്തിലെക്ക

വന്നു ; അവിടെ അവൻ അവ

തൊട ക്രടെ പാത ബഫ്റ്റ്സ്മപ്പെടു

ത്ത1, -

കൊണ്ടു എമെൻറ cരം സസന്താഷം

പരിപൂണ്ണമായി.

ബം അബ(അ വദ്ധിക്കയും, ഞാൻ

കറുകയും ചെയ്യെണ്ടുന്നതാകുന്നു.

പമ്പ, അത്രയുമല്ല യൊഹന്നാനും, മ്പ, മെലിൽനിന്ന് വരുന്നവൻ



വ.O.വ.
യെ9ഹന്നാൻ ര' അ.

എല്ലാവരിലും മെലുള്ളവനാകന്നു :

ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ളവൻ ഭൂമിയെ സ

ബന്ധിച്ചവൻ ആകന്നു, ഭൂമിയെ ക

ഠിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു : സപഗ്ഗത്തിൽ

നിന്നു വരുന്നവൻ എല്ലാവരിലും

മെലുള്ളവനാകുന്നു.

മ്പവ താൻ എത കണ്ട കെട്ടുവൊ,

അത് അവൻ സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു ;

എങ്കിലും അവ സെൻറ സാക്ഷിയെ ഒ

രുത്തനും കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല.

ബ്ബ അവന്റെ സാക്ഷിയെ കൈ

കൊണ്ടവൻ ദൈവം സതൃവാൻ

ആകുന്നു എന്നുള്ളതിന മുദ്രയിട്ടു.

മ്പര. എന്തെന്നാൽ ദൈവം അയ

ചിട്ടുള്ളവൻ ദൈവത്തിന്റെ വച

നങ്ങളെ പറയുന്നു : എന്തെന്നാൽ

ദൈവം ആത്മാവിന്റെ അളവായി

ട്ട അവന കൊടുക്കുന്നില്ല.

ബ@ പിതാവ് പുത്രനെ സ്റ്റൈഹി

ക്കുന്നു, സകലവും അവന്റെ കയ്യി

ൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ബ ു പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവ

ന നിരൂ ജീവൻ ഉണ്ട്: പുത്രനിൽ

വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ജീവനെ. കാ

ണുകയില്ല. എന്നാലും ദൈവത്തി

ന്റെ കൊപം അവന്റെ മെൽ നി

ലനില്ക്കുന്നു.

ര് അായം.

ം ക്രിസ്തു ഒരു ശമറിയകാരത്തിയൊ

ട സംസാരിക്കുന്നത്._വ. അവ

നെൻറ ശിഷ്യന്മാർ ആശ്ചഴ്ചപ്പെടു

ന്നത_മ്പം ദൈവത്തിന്റെ മഹ

തപത്തെ കുറിച്ച ക്രിസ്തുവിനുള്ള ♔ |

ക്ലാന്തി._രമ്പ. അവൻ ഗലില

യായിലെക്കു പൊകയും പ്രഭുവാ

യവന്റെ പുത്രനെ സൗബ്ല്യം വ

രുതുകയും ചെയ്യുന്നത്.

്രതകൊണ്ട യെശു യൊഹന്നാ

നെകാൾ അധികം ശിഷ്യാതെ ഉ

ണ്ടാക്കി ബഹിസ്തപ്പെടുത്തിയ പ്രകാ

താവ് അറിഞ്ഞപ്പൊഠം,

വ (എങ്കിലും തന്റെ ശിഷ്യന്മാര

ല്ലാതെ യെശു തന്നെ ബഹ്ലിയ്ക്കപ്പെ

ടുത്തിയില്ല,)

്ച അവൻ യെഹൂദിയായെ വി

ടൂ, പിന്നെയും ഗലിലെയായിലെക

പുറപ്പെട്ട പൊയി.

രം എന്നാൽ അവൻ ശമറിയായി

ൽ ക്ര ടി പൊകെണ്ടുന്നതായിരുന്നു.

@ അപ്പൊൾ അവൻ യാക്കൊബ

തന്റെ പുത്രനായ യൊസെഫിന

കൊടുത്ത നിലത്തിന്റെ അരികെ,

ശുകാർ എന്ന പെരായി, ശമഠിയാ

യിലുള്ളൊരു നഗരത്തിലെക്കു വരു

ബ.

നൂ അവിടെ യാക്കൊബിനെൻഠ. കി

ണാറ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ യെ

ശു വഴിനടപ്പിനാൽ പ്രയാസപ്പെ

ട്ടവനായി, കിണറിന്റെ അികെ

അപ്രകാരം ഇരുന്നു. അപ്പൊഠം എ

കദെശം ആറാം മണിനെതം ആ

യിരുന്നു.

ശമറിയായിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വെ

ള്ളം കൊരുവാനായlട്ട വ1രുന്നു :

യെശു അവളൊട, ഇ നിക കടി

പ്പാൻ തരിക, എന്ന പറയുന്നു

വ്വ ( എന്തെന്നാൽ അവനെൻറ ശി

ഷ്യന്മാർ ഭംബ സാCബ്ബ

കൊള്ളുവാനായിട്ട നഗരത്തിലെക

പൊയിരുന്നു.)

ൻ അപ്പൊൾ ശമറിയക്കാരത്തി എ

ന്ന സ്തി അവനൊട, നീ യെഫ്രദ

നായിരിക്കുമ്പൊൾ, ശമറിയക്കാര

ത്തിയാകുന്നു എന്നൊട പാനീയം

ചൊദിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ ? എന്ന

പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ യെഫ്രദ

ാർ ശമറിയാതൊട വ്യാപാരം

ചെയ്യുമാറില്ല ആയിരുന്നു.

കം യെശു ഉത്തരമായിട്ട അവ

ളൊട, നീ ദൈവത്തിന്റെ ദാന

് വും, ഇനിക കടിപ്പാൻ തിക എ

രം പറിഗെശന്മാർ കെട്ടു എന്ന ക
ന നിനൊട പറയുന്നവൻ ആരാ
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കുന്നു എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരുനാൽ, ക്ക അഞ്ച ഭതാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ടു

നി തന്നെ അവനൊട ചൊദിക്ക ണ്; ഇപ്പൊഠം നിനക്കുള്ളവൻ നി

യും, അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം ന്റെ ഭതാവല്ല; ഇത് നീ പറഞ്ഞ

നിനക തരികയും ചെയ്യുമായിരു ത സത്യം എന്ന പറഞ്ഞു.

ന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ചൻ സ്മി അവനൊട, കരാ

ക. സ്രീ അവനൊട, കതാവെ,| വെ, നീ ഒരു ദിഘദൾിയാകുന്നു എ

നിനക്കു കൊരുന്ന പാത്രമില്ലല്ലൊ, | ന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു.

കിണറും ആഴമുള്ളതാകുന്നുവല്ലൊ : | വlം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ •രം

അത്കൊണ്ടു നിനക്ക എവിടെനി മലയിൽ വന്ദിച്ചവളൊ; എന്നാ

ന്ന ജിവനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ട്? | ലൊ വന്ദിക്കെണ്ടുന്ന സ്ഥലം യെറു

ചവ. cരം കിണറ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നി ശലമിൽ ആകുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ പ്

ട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ യാ , റയുന്നുവല്ലൊ, എന്ന പറഞ്ഞു.

കൊബിനെക്കാൾ നീ വലിയവൻ വ. യെശു അവളൊട, സ്ത്രീയെ,

ആകന്നുവൊ? അവൻ തന്നെയും, നിങ്ങൾ cരം മലയിൽ എങ്കിലും,

അവന്റെ മകളും, അവന്റെ ഭൂഗ യെറുശലമിൽ എങ്കിലു പിതാവി

ജന്തുകളും അതിൽനിന്ന കടിച്ചിരു |നെ വന്ദിക്കാത്ത സമയം വരുന്നു,

ന്നു എന്ന പഠയുന്നു. എന്നെ വിശ്വസിക,

.cന. സെയശു ഉത്തരമായിട്ട അവ വ.വ. നിങ്ങൾ അറിയാത്തത വന്ദി

ജൊട, •രം വെള്ളത്തിൽനിന്ന ആ ക്കുന്നു: രക്ഷ യെഹൂദന്മാരിൽനിന്ന

തെങ്കിലും കടിച്ചാൽ, പിനെയും ദാ ആക്കൊണ്ടു, ഞങ്ങൾ വന്ദിക്കുന്നത

ഹിക്കും. ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു.

ഛ. എന്നാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന | വമ്പ എങ്കിലും സ്തൃവന്ദനക്കാർ

വെള്ളത്തിൽനിന്ന ആരെങ്കിലും ക | പിതാവിന്റെ ആത്മാവിലും സതൃ

ടിച്ചാൽ, എന്നെ ക്കും ദാഹിക്കയി | ത്തിലും വന്ദിപ്പാനുള്ള സമയം വരു

ല്ല; ഞാൻ അവന കൊടുക്കുന്ന വെ | നൂ, ഇപ്പൊളൂ.ം ആകുന്നു: പിതാവ്

ള്ളം അവനിൽ നിതൃ ജീവങ്കലെക്കു തന്നെ വന്ദിപ്പാൻ ഇപ്രകാരമുള്ള

പൊങ്ങി വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വരെ അനെ_ഷിക്കുന്നുവല്ലൊ.

ഉറവാകം എന്ന പറഞ്ഞു. വര. ജെലവം ആത്മാവ് (ആക

ഫG) ന്ദ്രി അവനൊട, കരiാവെ, നൂ:) അവനെ വന്ദിക്കുന്നവർ ആ

ഇനിക ദാഹിക്കാതെയും. ഞാൻ ഇ തമാവിലും സത്യത്തിലും വന്ദികയും

വിടെ കൊരുവാൻ വരാതെയും ഇ

രികെണ്ടുന്നതിന, ഠരം വെള്ളം ഇ

നിക തരെണം എന്ന പറഞ്ഞു.

.ംനൂ ഡെയശു അവളൊട, നീ പൊ

യി, നിന്റെ ഭരiാവിനെ വിളി

കൂ, ഇവിടെ വരിക എന്ന പറയു

ബ.

.= സ്ത്രീ ഉത്തരമായിട്ട, ഇനിക

ഭതാവില്ല എന്ന പറഞ്ഞു. യെശു

അവളൊട, നീ ഇനിക്ക ഭതാവി

ല്ല എന്ന പറഞ്ഞത നന:

ⓝവണം എന്ന വായുന്നു.

പg സ്രി അവനൊട, ക്രിസ്തു എ

ന്ന പറയപ്പെടുന്നു) മശിഹാ വരു

ന്നു എന്ന ഞാൻ അറിയുന്നു. അവൻ

വരുടെമ്പാൾ, ഞങ്ങൾക്ക് സകലവും

അറിയിക്കും എന്ന് പറയുന്നു.

വസ്തു തെയശു അവളൊട, നിനൊ

ട സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ അവൻ

ആകനു എന്ന പഠഞ്ഞു.

വ. ഇതിനിടയിക അവന്റെ

ശിഷ്യന്മാർ വന്ന,അവൻ സ്ത്രീയൊട

ംവ്വ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന ക്രടെ സംസാരിച്ചതപൊണ്ട ആയു
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യ്യപ്പെട്ടു. എങ്കിലും നീ എന്ത അ തൊഷപ്പെടുവാനായിട്ട, കൊയ്യു

്ന_ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീ അ നവൻ കൂലി വാങ്ങി, നിരൂ ജിവ

വാട ക്രടെ എന്തിനു സംസാരി ങ്കൽ ഫല. ക്രട്ടുന്നു.

ക്കുന്നു എന്ന ഒരു ത്തനും പറഞ്ഞി ന. ഏ്o കൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിൽ,

8 - . ഒരുത്തൻ വിതെക്കുന്നു, മറെറാരു

വ.വ്വ അപ്പൊൾ ന്ദ്രീ തന്റെ കടം ത്തൻ കൊയ്യുന്നു എന്നുള്ള വചനം

ചെ"ളും കഷ ഞ, നഗരത്തിലെക്കു സത്യമുള്ളത ആകനു.

പെ9യി. ജനങ്ങളൊട, | വ.വ്വ നിങ്ങ: പ്രയത്നം ചെയ്യാ

വൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങ ത്തത കൊയ്ക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ

ളെ ഒക്കെയു എന്നൊട പറഞ്ഞിട്ടു അയച്ചു: മറാവർ (പ്രയത്നം ചെ

ള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ വന്ന നൊക്കു യൂ. നിങ്ങളും അവരുടെ പ്രവൃത്തി

വിൻ: ഇവൻ ക്രിസ്തുവല്ലയൊ? എ യിലെക്കു പ്രവൈശിച്ചു.

ന്ന പ് ഞഞ്ഞു. മ്പൻ f എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്തി

നും അപ്പൊൾ അവർ നഗരത്തി ട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ ഒക്കെയും അവൾ

ൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. അവന്റെ അ എന്നൊട പറഞ്ഞു, എന്ന സാക്ഷി

ടുകൽ വന്നു. പെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീയുടെ വചനം

്. ഇതിനിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ നിമിത്തമായിട്ടു ആ നഗരത്തിലുള്ള

അവനൊട, ഗുരൊ, ഭക്ഷിക്കൺ ശമറിയക്കാരിൽ വെച്ച പലരും അ

ബന അപക്ഷിച്ചു. വനിൽ വിശ്വസിച്ചു.

മ്പ.വ. എന്നാറെ അവൻ അവതൊ ര.ം അത്കൊണ്ട ശമറിയക്കാർ അ

ട, നിങ്ങൾ അറിയാതെ ക്ളേ ഭ വന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പൊൾ, അ

ക്ഷണം ഇനിക്ക ഭ ക്ഷിപ്പാനുണ്ട് എ| വൻ തങ്ങളൊട കൂടെ പാപ്പാനാ

ന പഞഞ്ഞു. ് അവനൊട അപെക്ഷിച്ചു. അ

മ്പ് അത്കൊണ്ടു ശിഷ്യന്മാർ ത വൻ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ പാ

മ്മിൽ ത ിൽ, വല്ലവനും അവന ഭ|കയും ചെയ്തു.

ക്പ്പാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടൊ? എ , ര, പനെ എറ്റവും വളരെ

ന്നു പറഞ്ഞു. ആളുകൾ അവന്റെ വചനം നിമി

മ്പര ജെ ശു അവതൊട പഠയുന്നു, ത്തമായിട്ടു തന്നെ വിശ്വസിച്ചു :

ഞാൻ എന്നെ അയച്ചവ ന്റെ ഇ രവ. പിന്നെ ആ സ്ത്രീയൊട്. ഇനി

ക്ട് ചെയ്തു,യും, അവന്റെ ക്രിയ ഞങ്ങൾ നിന്റെ വാഴ്ക, ഫെതുവാ

തികെക്കയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ക്കുള്ള യിട്ടു വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല. എന്തുകൊ

ഭക്ഷണം ആകുന്നു. ണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ അവനി

ബ@ ഇനിയും നാല് മാസം കഴി ൽ നിന്നു കെട്ട, ഇവൻ ലൊകത്തി

ഞ്ഞിട്ട, കൊയിത കാലം വരുന്നു കെ. രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തുവാകന്നു

എന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലയൊ? ക സത്യം എന്ന ഞങ്ങൾ അാത്തു എ

ണ്ടാലും, നിലങ്ങൾ ഇപ്പൊൾ ത ന പറഞ്ഞു.

ന്നെ കായ്ത്തിനു വെഞ്ചയായിരി| രാ. പിനെ രണ്ടു ദിവസം ക

ക്കുന്നു, എന്ന നിങ്ങളുടെ കണ്ണുക ഴിഞ്ഞ ശഷം, അവൻ അവിടെ

ളെ ഉയത്തി, ്നാക്കുവിൻ എന്ന നിന്ന പുറപ്പെട്ട ഗ്ലിമലയാറിലെ

ഞാൻ നിങ്ങകൊട പറയുന്നു. ക്ക പൊയി.

മ്പ്) വിഖ്ശാചു വ തക്ക നവ രര, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ദി

നും കൊയ്യുന്നവനും ഒണിച്ച സ| ഘദശിക തന്റെ സ്പദ്വൈശത്തിൽ മാ



ഒ്യാഹന്നാൻ ദ്ര ആ. :2. O3)

നമുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന യെശു തന്നെ

സാക്ഷി പടുത്തി.

ര@ പിനെ അവൻ ഗലിലെയാ

യിലെക്കു വന്ന പൊൾ, ഗലിലെയ

കാർ യെറുശലെമ'ൽ പെരുനാളിൽ

അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ ഒ

കെയും തങ്ങൾ കണ്ടുവർാകകൊണ്ട്,

അവനെ കൈക്കൊണ്ടു: എന്തെന്നാ

ൽ അവരും പെരുനാളിന പൊയി

രുന്നു.

രു അപ്പൊൾ യെശു താൻ വെ

ള്ളം വീഞ്ഞയാകിയ ഇടമായ ഗ്ലി

ലെയായിലെ കാനായിലെക്കു പി

നെയും വന്നു. വിശെഷിച്ചും കപ്പ

നഫൊമിൽ തൊഗപ്പെട്ട മകനുള്ള

പ്രഭുവായ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ര9 ഇവൻ യെശു യെഫ്രിയാ

യിൽനിന്ന ഗലിലെയായിലെക്കു വ

ന്നു എന്ന കെട്ടപ്പൊ9ം, അവന്റെ

അടക്കൽ ചെന്ന, തന്റെ മകൻ മ

രിക്കുമാഠായിരുന്നതകൊണ്ട്, അവൻ

വന്, അവനെ സൌഖ്യമായൊ

ിമന്ന അവ6)നാട് അപെക്ഷിച്ചു.

ര്വ്വ അപ്പൊൾ യെശു അവനൊ

ട, നിങ്ങൾ അടയാളങ്ങളെയും അ

തൂതങ്ങളെയും കാണാതെ ഇരു

ന്നാൽ, വിശ്വസിക്കയില്ല എന്ന പ

റഞ്ഞു.

രൻ പ്രഭുവായവൻ അവനൊട,

കരാവെ, എന്റെ കൈപതൽ മരി

ക്കുന്നതിന് മുമ്പെ വ തെണും എന്ന

പറയുന്നു.

@ം യെശു അവനൊട, നീ പൊ

ക; നിമെൻഠ മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കു

ന്നു എന്ന പറയുന്നു. എന്നാന്റെ ആ

മനുഷ്യൻ യെശു തന്നൊ പറഞ്ഞ

വചനം വിശ്വസിച്ച, പൊയി.

ഭൂച അവൻ പൊകമെമ്പാഠം ത

നെ, അവന്റെ ദാസാ. അവ

നെ എതിരെറ്റ, നിന്റെ മകൻ

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചു.

ട, എത മണി ചെന അത്ത അവന

സൌഖ്യമുണ്ടായി തുടങ്ങി? എന്ന

ചൊദിച്ചു. അവർ അവനെട്. ഇ

നലെ ഏഴാം മണിനെഅത്ത ജ്വരം

അവനെ വിട്ടുമാറി എന്ന പറഞ്ഞു.

@്. അപ്പൊൾ ആ ചെന്നും നി

ന്റെ മകൻ ജിവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന

യെശു തന്നൊട പറഞ്ഞ മണ്ടിനെ

രം തന്നെ എന്ന അവൻ അറിഞ്ഞു.

പിനെ അവനും അവ റെൻ കഡം

ബം ഒക്കെയും വിശ്വസിച്ചു.

അര സെയശു യെഹൂദിയായിൽനി

ന ഗലിലെയായിലെക്കു വന്നപ്പൊ

ൾ, ഇത് അവൻ പിനെയും ചെ

യു, രണ്ടാം അത്ഭുതമാകുന്നു.

G) അല്പായം.
-

.ം മുപ്പത്തെട്ട സംവത്സരമായി തൊ

ഗപ്പെട്ടിരുന്നവനെ യെശു ശാ

ബത ദിവസത്തിൽ സൌഖ്യപ്പെ

ടൂതൃന്നത്.-ഥം യെഫ്രദാർ

അതiന്ന ദുസ്തകം പറഞ്ഞ അവ

നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇവയുടെ ശൈഷം യെഹൂദന്മാരു

ടെ ഒരു പെരുനാൾ ഉണ്ടായിരു

ന്നു; അപ്പൊൾ യെശു യെരുശലമി

ലെക്കു പൊയി.

വ എന്നാൽ യെറുശലമിൽ ആട്ടിൻ

പട്ടിയുടെ അരികെ എബ്രായ ഭാ

ഷയിൽ ബെ6:തസദാ എന്നു പഠ

യപ്പെടുന്ന ഒരു കള്ള് ഉണ്ട്, അതി

ന അഞ്ച് മണ്ഡ വ.1ങ്ങാ ഉണു.

മ്പ. ഇവയിൽ തൊഗികമായും, ക

രുടtായും, മുടന്തായും, ശൈ: ഷി

ച്ചവരായുമുള്ളവരുടെ ഒരു വ2.6 ൽ

പുരുഷാരം, വെള്ളത്തിന്റെ കല

ക്കത്തിനായിട്ട കാര്ജുകൊണ്ട്, കിട

നിരുന്നു.

ര, എന്തെന്നാൽ ചില സമയത്ത്

ബ ദൈവദൂതൻ;്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി,

വെള്ളം കല്ക്കുമാറായിരുന്നു. അ

'I'

അവ. അപ്പൊൾ അവൻ അവരൊ പ്പൊഠം വെള്ള ിന്റെ കലകത്തി



വ.o്)
ഞയാഹന്നാൻ ദ്ര) അ.

മെൻറ ശൈഷം യാതൊരുത്തനും അ

തിലെക്കു മുമ്പെ ഇറങ്ങിയൊ, അ

വൻ യാതൊരു വൃാധിയാൽ ബ

ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവൻ സൌ

ഖുവാനായി തിനിരുന്നു.

@ അനു. അവിടെ മുപ്പത്തെട്ട സം

വത്സരം വൃാധിക്കാരനായൊരു മ

നുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

നൂ അവൻ കിടക്കുന്നതിനെ യെശു

ക: ണരക്കൊണ്ടും, അവൻ ഇപ്രകാ

ന ഇരുന്ന്ത എറിയ കാലമായി എ

ന്ന അിക്കൊണ്ടും, അവനൊട,

ന് സുപ്രസ്ഥനായി തിരുവാൻ നിന്ന

ക് മനസ്സുണ്ടൊ? എന്ന് പറയുന്നു.

5 വൃാധിക്കാരൻ അവനൊട ഉ

ത്തൻമായിട്ട, കരാവെ, വെള്ളം ക

ലക്കപ്പെട്ടു നെവാൾ, എന്നെ കളത്തിൽ

കൊണ്ടുചൊയാക്കുവാൻ ഇനിക്കആ

രുമില്ല : എന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ

പൊകമ്പൊൾ മറെറാരുത്തൻ ഇനി

ക മുമ്പെ ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ്വ യെശു അവനൊട, നീ എഴു

നിറം, നിന്റെ കിടക ഏടുത്തു

കൊണ്ട്, നടക്ക എന്ന പറയുന്നു.

ൻ ഉടനെ ആ മനുഷ്യൻ സംസ്ഥ

നായി രീനു, അവൻ തന്റെ കിട

ക് എടുത്തുകൊണ്ട്, നടന്നു : എ

ന്നാൽ ആ ദിവസം ശാബത ആയി

ബ.

ഥം അത്കൊണ്ട യെഹൂദ വാർ

മെസൗഖ്യമാക്കപ്പെട്ടവ പെനാട്, ഇത

ശാബതദിവസം ആകുന്നു : നിന്റെ

കിടക്ക എടുത്ത് കൊണ്ടുപൊകുവാൻ

നിനക്കു നൂായമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

ച്ച അവൻ അവനൊട ഉത്തഡ

മായിട്ട, എന്നെ സൗവ്വവാനാകി

യവനായവൻ, ിന്റെ കിടക്ക എ

ടു തുകൊണ്ട്, നടക്ക, എന്ന എന്നൊ

ട പറഞ്ഞു എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫ.വ. അപ്പൊൾ അവർ അവനൊ

ട, നിന്റെ കിടക്ക എടു ആകൊ

റഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ആരാക്ന്നു ? എന്ന

ചൊടിച്ചു.

ചമ്പ എന്നാൽ സപ്രസ്ഥതപ്പെട്ടവൻ

അവൻ ആരാ കന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞി

ല്ല ; എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ആ സ്ഥല

ത്ത ഒരു പുരുഷാൻം ഉണ്ടാകകൊ

്ല, യെശു മാറിയിരുന്നു.

ഛ. അതിന്റെ ശൈഷം യെശു

അവനെ ദൈവാലയത്തിൽ കണ്ടു,

അവനൊട, കണ്ടാലും, നീ സ്പ്രസ്ഥ

നായി തിന്നു: എറ്റവും വഷളായി

ട്ടുള്ളത ഒന്നും നിനക്കു വരാതെയി

രിപ്പാനായിട്ട, ഇനി പാപം ചെ

യ്യരുത് എന്ന പറഞ്ഞു.

ഥ.G) ആ മനുഷ്യൻ പൊയി, ത

നെ സ്വസ്ഥനാക്കിയവൻ യെശു

വാകുന്നു എന്ന യെ ഫ്രദമോതൊട

അറിയിച്ചു.

-നു അത് ചെഹതുവായിട്ട യെശു

ഇവയെ ശാബത ദിവസത്തിൽ

ചെയ്തുകൊണ്ട്, യെഫ്രദന്മാർ ബ

നെ പീഡിപ്പിച്ചു, അവനെ കൊല്ല
വാൻ അഖനപക്ഷിച്ചു.

ച9 എന്നാൽ യെശു അവ6 അാട് ഉ

ത്തരമായിട്ടു, എന്റെ പിതാവ് ഇ

ത വരെയും പ്രവൃത്തിക്കുന്നു, ഞാനും

പ്രവൃത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

-വ്വ ഇത ഹെതുവായിട്ട അവൻ

ശാബത ിവസത്തെ ലംഘിച്ചത

കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ദൈവം തന്റെ

സ_ന്ത പിതാവാകുന്നു എന്നും പറ

ഞ്ഞു, തന്നെ താൻ ദൈവത്തൊട

സമനാകിയതകൊണ്ടും, യെഫ്രദ

ഠമാർ പിനെ അധികമായി അവ

ബ കൊല്ലുവാൻ അനെപ്ഷിച്ചു.

ഠൻ അപ്പൊൾ യെഹൂ ഉത്തരമായി

ട്ട അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സതൃ

മായിട്ടു, സതൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട

പറയുന്നു, പുത്രൻ പിതാവ് എത

ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുവൊ, അത് അ

ല്ലാതെ ഒന്നും രാനായിട്ടു തന്നെ.

ണ്ട്, നടക്ക, എന്ന നിലെനാട പ ചെയ്താൻ കഴികയില്ല. എന്തുകൊ
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ണ്ടെന്നാൽ അവൻ എത കാഴ്വങ്ങളെ വ. അത്രയുമല്ല അവൻ മനുഷ്യ

ചെയ്യുന്നുവൊ, അവയെ പുത്രനും ന്റെ പുത്രനാകകൊണ്ടു, നൂായവി

അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ധിയും നടത്തുവാൻ അവന അധി

വം എന്തെന്നാൽ പിതാവ് പുത്ര |കാരം കൊടുത്തു.

നെ സ്റ്റൈഹിക്കുന്നു. താൻ ചെയ്യുന്ന വവ്വ ഇതിൽ ആശ്ചയ്യപ്പെടരുത :

കാഴ്വങ്ങളെ ഒക്കെയും അവന കാ അതെന്തക്കൊണ്ടെന്നാൽ പ്രെത്തക്കല്ല

ണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആതൃയ്യപ്പെട്ടു റകളിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അ

വാനായിട്ട, ഇവയെക്കാളും എറ്റ വന്റെ ശബ്ദം കെd് കെ.ണ്ടുന്ന സ

വും വലുതായിട്ടുള്ള ക്രിയകളെയും 'മയം വരുന്നു.

അവന കാണിക്കും. | വൻ അപ്പൊൾ നന്മ ചെയ്തവർ

വ. എന്തെന്നാൽ പിതാവ് എത ജീവന്റെ ഉയിപ്പിങ്കലെക്കും, ദൊ

പ്രകാരം മരിച്ചവരെ എഴുനില്പിച്ച ക്ഷം ചെയ്യുവർ ശിക്ഷവിധിയുടെ

ജീവിപ്പിക്കുന്നുവൊ, അപ്രകാൻം ത ഉയിപ്പിങ്കലെക്കും പുറപ്പെടും.

ന്നെ പുത്രനും താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവ .ം ഇനിക ഞാനായിട്ടുതന്നെ ഒ
ഒരു ജീവിപ്പിക്കുന്നു. രു കാളവും ചെയ്യാൻ കഴികയില്ല;

വ്വ ഏറെതനാൽ എല്ലാവരും ത ഞാൻകൊ പ്രകാരം വിധി

ങ്ങൾ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കു ക്കുന്നു, ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം അല്ല,

ന പ്രകാരം പുത്രനെയും ബഹുമാ |എന്നെ അയച്ച പിതാവിന്റെ ഇ

നികെണ്ടുന്നതിന, പിതാവ് ഒരുത്ത | ും തന്നെ അനെ.ഷിക്കുന്നത്കൊ

നെയും വിധിക്കാതെ, ന്യായവിധി ണ്ടു, എന്റെ വിധിയും നീതിയുള്ള

എല്ലാം പുത്രന് കൊടുത്തു. താകുന്നു.

വമ്പ പുത്രന്റെ ബഹുമാനിക്കാത്ത | . T ഞാൻ എനെ കുറിച്ച ത

വൻ അവനെ അയച്ചിട്ടുള്ള പിതാ I നെ സാക്ഷിപ്പെടുത്തിയാൽ, എ

വിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. ജെറ സാക്ഷി സതൃമായിട്ടുള്ളതാക

വര. എന്റെ വചനം കെട്ട, എ : യില്ല.

ന്നെ അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ബവ എനെ കുറിച്ച സാക്ഷിപ്പെടു

വന നിത്യ ജീവനുണ്ട്; അവൻ ശി തൃന്നവൻ മറെറാരുത്തൻ ഉണ്ട്;

ക്ഷവിധിയ:ലെ ക വരാതെ, മരണ അവൻ എന്നെ കുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന

ത്തിൽനിന്ന ജീവകലെക്കു കടന്നിരി സാക്ഷി സത്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു എ

ക്കുന്നു, എന്ന ഞാൻ സതൃമായിട്ട, |ന ഞാൻ അറിയുന്നു.

സതൃമായിട്ടു നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു. ബാനിങ്ങൾ യൊഹന്നാന്റെ

വ@ മരിച്ചവർ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു, അപ്പൊ അ

പുത്രന്റെ ശബ്ദം കൊപ്പാനുള്ള വൻ സത്യത്തിന് സാക്ഷി കൊടുത്തു.

സമയം വരുന്നു. ഇപ്പൊളൂ.ം ഇരിക്കു ചേര്. എന്നാൽ ഞാൻ മനുഷ്യനിൽ

ന്നു; അത കൈക്കുന്നവ.'ജീവിക്കും നിന്ന സാക്ഷി ഞെക്കൊള്ളുന്നില്ല :

എന്ന ഞാൻ സതൃമായിട്ട, സ്തൃമാ എന്നാലും നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടെ

യിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു. ബട്ടുന്നതിറ്റായിട്ട, ഞാൻ ംരം കാഴ്ച

വ്) എന്തെന്നാൽ എത പ്രകാരം !ങ്ങളെ പറയുന്നു.

പിതാവ്ന തങ്കൽ തനെ ജീവൻ ചേ@ അവൻ ജ്വലിച്ച പ്രകാശിക്കു

ഉണ്ടൊ, അപ്രകാരം അവൻ പുത്ര നതായുള്ള വിച്ഛകായിരുന്നു : നിങ്ങ

ന്നും ,ങ്കൽ തന്നെ ജീവൻ ഉണ്ടാക ജും അവന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ക റെ

വാൻ, അവനു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. | കാലം ആനന്ദിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിരുന്നു.

'I' ഉ



വOവു യൊഹന്നാൻ സൂ അ. -

മ്പനൃ എന്നാൽ യൊഹന്നാന്റെ ഉള്ള സ്പതി അഖനപഷിക്കാതെ, ഒ്രാ

സാക്ഷിയെക്കാളും എറ്റവും അധി |രുത്ൽനിന്ന നൃതി കൈകൊള്ളു

കം സാക്ഷി ഇനിക ഉണ്ട്: എന്ത
ന നിങ്ങൾക എങ്ങിനെ പിശ്വസി

കൊsണ്ടന്നാൽ ഞാൻ നിവൃത്തിയാ, പ്ലാൻ കഴിയും?

ക്കുവ:നായിട്ട പിതാവ് ഇനിക്കു ത

ബ ക്രിയകളായി, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന

ക്രിയകൾ തന്നെ പിതാവ് എന്നെ

അയച്ചു എന്ന എന്നെ കുറിച്ച സാ

ക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു.

മ്പ5 അത്രയുമല്ല എന്നെ അയച്ചു

പിതാവ് താൻ തന്നെ എന്നെ കുറി

ച്ച സാക്ഷിപ്പെടുത്തി. നിങ്ങൾ ഒരു

നാളും അവന്റെ ശബ്ദം കെട്ടിട്ടുമി
ty

ല്ല, അവന്റെ സ്വരൂപം കണ്ടിട്ടുമി

ി •

മ്പ.വ. വിശെഷിച്ചും അവൻ ആ

തെ അയച്ചുവൊ, അവനെ നിങ്ങൾ

വിശ്വസിക്സായ്തുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾക

അവന്റെ റ വചനം നിങ്ങളിൽ നി

ലയായിരിക്കുന്നില്ല.

മ്പൻ വെദവാകൃങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ

കു നിതൃജിവൻ ഉണ്ട് എന്ന നിങ്ങൾ

നിരൂപിക്കുന്നത്കൊണ്ട്, അവയെ

ഒശാധന ചെയ്തിൻ: അവയും എ

നെ കുറിച്ച സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നവ

ബ.

ബം വിശെഷിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ജി

വൻ ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട, എന്റെ റ

അട്ടക്കൽ വരുവാൻ നിങ്ങൾക്കു മ

് സ്പില്ല.

ര. ഞാൻ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് സ്പ

തി കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. -

ര.വ. എന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക നിങ്ങ

ളിൽ ദൈവ സ്റ്റൈഹമില്ലെന്ന് ഞാൻ

നിങ്ങളെ അറിയുന്നു.

രമ്പ. ഞാൻ എന്റെ പിതാവി

തെൺറ നാമത്തിൽ വന്നു. എങ്കിലും

നിങ്ങൾ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല :

മറെറാരുത്തൻ തന്റെ സചന്ത നാ

മത്തിൽ വന്നാൽ, അവനെ നിങ്ങൾ

കൈക്കൊള്ളും.

ര@ ഞാൻ പിതാവിന്റെ റ പകൽ

; നിങ്ങളെ കുറ്റം ചുമത്തുമെന്ന നി

ങ്ങൾ നിരൂപികരുത: നിങ്ങളെ ക

റ്റം ചുമത്തുന്നവൻ ഒരുത്തൻ ഉണ്ട്,

നിങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചി:ിക്കുന്ന മൊ

ശെ തന്നെ.

ര-സ്ന എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

മൊശൈയെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എ

നുവരികിൽ, എന്നെയും വിശ_സി

ക്കുമായിരുന്നു : അവൻ എനെ കുറി

ഷ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലൊ.

ര. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവ വെൽറ

വാകൃങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എ

ങ്കിൽ എന്റെ വചനങ്ങളെ എങ്ങി

ന്റെ വിശ്വസിക്കും?

ബ

ന്നു അദൃായം.

. ക്രിസ്തു അയ്യായിരം ആളുകളെ

പൊഷിക്കുന്നത്.---@ അവൻ

മാറികൊള്ളുന്നത്.--വ്വ ജനങ്ങ

ൾ അവനെ പിന്തുടരുകയും ത

ങ്ങളുടെ ജഡ സംബന്ധമുള്ള ഹൃ

ലയങ്ങൾക്കായിട്ട ആ6 ക്ഷപിക്കു

പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്.-്ൗൗ പ

ല ശിഷ്യന്മാർ അവനെ ഉചെ

ക്ഷിക്കുന്നത്.

ംരം കാഴ്വങ്ങളുടെ ശൈഷം യെശു

തിബെറിയൊസ് എന്ന കടലാക

ന ഗലിലെയായിലെ കടലിന്റെ റ

അക്ക തെക്ക് പൊയി.

വ വളരെ പുരുഷാസവും അവൻ

സൈാഗികളിൽ ചെയു, അതിശയങ്ങ

68. കണ്ടുതപൊണ്ട്, അവപെൻവ പി

ബബി.

മ്പ എന്നാൽ യെശു ഒരു മലയിലെ

ക കസെറി, അവിടെ തന്റെ ശി

ാതൊട ക്രടെ ഇരുന്നു.

രര. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമു ര. അന്ന യെഹ്രലന്മാരുടെ പെരു



്യാഹന്നാൻ നൂ അ.
വoൻ

നാളാകന്ന പെസഹാ അടുത്തിരു

ബ.

@ അപ്പൊൾ യെശു തന്റെ കണ്ണ

കളെ ഉയതി, വള സെ പുരുഷാരം

തന്റെ അടുകര് വരുന്നത് കണ്ടാ

റെ, ഫിലിപ്പൊസിനൊട, ഇവർ ഭ

ക്ഷികെണ്ടുന്നതിനു നാം എവിടെ

നിന്ന അപ്പങ്ങളെ കൊളെജുണ്ട്? എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

നു (എന്നാൽ അവൻ അവനെ പ

രീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഇത് പറഞ്ഞു : എ

ന്തകൊണ്ടെന്നാൽ താൻ ഇന്നത

ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന അവൻ

അറിഞ്ഞിരുന്നു.)

9 ഫീലിപ്പൊസ അവനൊട ഉത്ത

രമായിട്ട, അവരിൽ ഒത്തൊരുത്തൻ

അല്പം അല്പം കൈക്കൊൾവാനായി

ട്ട ഇരുനൂറ പണത്തിന്റെ അപ്പങ്ങ

ളും അവക മതിയാകയില്ല എന്ന പ

റഞ്ഞു.

വ്വ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ശി

മൊൻ പത്രൊസിന്റെ സഹൊദ

അനായ അന്ത്രഒസ എന്ന ഒരുത്തൻ

അവനൊട,

ൻ ഇവിടെ ഒരു ബാലകൻ ഉണ്ട്,

അവന അഞ്ച യവ അപ്പവും രണ്ടു

ചെറിയ മിനും ഉണ്ട്. എന്നാലും അ

വ ഇത്ര ആളുകൾക്ക് എന്തുള്ളൂ? എ

ന പറയുന്നു.

ഥം അപ്പൊൾ ജനങ്ങളെ നില

ത്ത ഇരുതുവിൻ എന്ന യെശു പറ

ഞ്ഞു. എന്നാൽആ സ്ഥലത്ത് വളരെ

പുല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊൾ എ

ണ്ണത്തിൽ എകദെശം അയ്യായിരം

വുരുഷന്മാർ ഇരുന്നു.

ക. പിന്നെ ചെയ്തശു ആ അപ്പങ്ങ

ളെ എടുത്ത, വാഴ്സി, ശിഷ്യന്മാക

കൊടുത്തു; ശിഷ്യന്മാർ ഇരുന്നവ

കം കൊടുത്തു : അപ്രകാരം തന്നെ

മിൻകളിൽനിന്നും അവക വെണ്ടു

്നടതൊളം |കൊടുത്തു.]

ശൈഷം, അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാ

തൊട, ശൈഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാ

ങ്ങളെ, ഒന്നും നഷ്ടമാകാതെ, ഒ

നിച്ച ക്രട്ടികൊൾവിൻ എന്ന പറ

ഞ്ഞു.

ചമ്പ അത് കൊണ്ട് അവർ അവ ഒ

നിച്ച ക്രട്ടി, അഞ്ച യവ അപ്പങ്ങളി

ൽനിന്ന ഭക്ഷിച്ചവക ശൈഷിപ്പായ

കഷ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടു കൊ

ട്ട നിറച്ചു.

കര. അപ്പൊൾ യെശു ചെയ്തിട്ടുള്ള

അതിശയം ആ മനുഷ്യർ കണ്ടാറെ,

ഇവൻ ലൊകത്തിലെക്കു വരുവാനു

ള്ള ടീഘദഗ്ദിയാകുന്നു സസ്ത്രം എന്ന

അവർ പറഞ്ഞു.

ഥ@ അത്കൊണ്ട് അവർ വന്ന, ത

നെ രാജാവാക്കുവാനായിട്ട, തന്നെ

ബലത്തൊ= പിടിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നു

എന്ന യെശു അറിഞ്ഞിട്ട,അവൻ പി

നെയും എകനായിട്ട ഒരു മലയി

ലെക്ക് പൊയി.

ചനു പിനെ സന്ധ്യയായപ്പൊൾ,

അവനെൻറ ശിഷ്യന്മാർ; കടലിന്റെ

അരികെ ഇറങ്ങി.

.ം ഒരു പടവിൽ കയറി, കട

ലിന്റെ അക്കരെ കപ്പന്റെഫാമി

ലെക്കു പൊകുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. അ

പ്പൊൾ ഇരുട്ടായിരുന്നു, യെശു അ

വരുടെ അടുകൽ വന്നതുമില്ല.

ഫവൃ അത്രയുമല്ല ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ

അടിക്കൊണ്ട കടൽ ഉയനു.

കൻ അവർ എകദെശം ഇരുവl

ത്തഞ്ചാ മുപ്പതൊ സ്ഥാദി ദൂരം വ

ലിച്ചപ്പൊൾ, യെശു കടലിനെൽ

ക്രട നടന്ന, പടവിന്റെ സമി

പെ വരുന്നതിനെ അവർ കണ്ട്,

ഭയപ്പെട്ടു.

വ.ം എന്നാറെ അവൻ അവരൊ

ട, ഞാൻ തന്നെ ആകന്നു; ഭയപ്പെ

ടരുത് എന്ന വായുന്നു.

വ. അപ്പൊൾ അവനെ പടവി

.വ അവർ തൃപ്തന്മാരായതിന്റെ |ലെക് കൈക്കൊൾവാൻ അവക . മ



വ. Co ്യാഹന്നാൻ നൂ ആ.

നസ്സായി: ഉടനെ പടവ അവർ വനെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. -

പൊകുന്ന കരയിൽ എത്തുകയും വവ്വ അപ്പൊൾ അവർ അവനൊ

ചെയ്തു. , ട, ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ റ പ്രവൃ

വപ് പിറെറ ദിവസം കടലി|ത്തികളെ നടത്തെണ്ടുന്നതിനായിട്ട,

റെൻ റ അക്കരയിൽനിന്ന ജനങ്ങൾ | എന്തു ചെയ്യെണം? എന്ന പറഞ്ഞു.

അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കയറിട്ടുള്ള വൻ യെശു ഉത്തരമായിട്ട അവ

ആ ഒരു പടവല്ലാതെ അവിടെ മ' തൊട്, അവൻ അയച്ചിട്ടുള്ള വനിൽ

റെറാരു പടവില്ലെന്നും, യെശു ിങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെ

ന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊട ക്രടെ പട| ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാകനു

വിൽ കയറാതെ, അവന്റെ ശിഷ്യ എന്ന പറഞ്ഞു.

ന്മാർ മാത്രം പൊയി എന്നും ക ന അപ്പൊൾ അവർ അവനൊ

്rg: ട, ആകയാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ട, നി

വന. (എങ്കിലും കരീാവ സ്കൊത്രം |നെ വിശ്വസിപ്പാനായിട്ടു നി എ

ചെയുതിന്റെ ശൈഷം. അവർ അ| ഞൊരു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു ? നീ എ

പ്പം ഭക്ഷിച്ച സ്ഥലത്തിന് സമീപത്ത ഞ പ്രവൃത്തിക്കുന്നു ?

മറ്റ പടവുകൾ ിപിയോസ് മ്പ. അവൻ ആകാശത്തിൽ നിന്ന

ൽനിന്നു വന്നിരുന്നു:) , അപ്പം അവക ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടു

വര. അത്കൊണ്ട യെശുവെങ്കിലും ആ എന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രകാ

അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എങ്കിലും അ| രം, ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ വന

വിടെ ഇല്ലെന്ന ജനങ്ങൾ കണ്ട തത്തിൽ മന്നാ ഭക്ഷിച്ചു എന്നു പഠ

പ്പൊൾ, ര.ങ്ങളും പടവുകളിൽ ക|ജ
തെറി, കപ്പന്റെഫാമിലെക്ക് യെശ്ശ: ; .വ. അപ്പൊൾ യശു അവരൊ

വിനെ അനെപക്ഷിച്ചുകൊണ്ട വന്നു. ട, മൊഗെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് നി

വ@ പിന്നെ അവർ കടലിക്കൻറ അൾക്ക് ആ അപ്പം തന്നിട്ടില്ല. എ

അകരയിൽ അവനെ കണ്ടുപ്പൊൾ, നാലും എന്റെ പിതാവ് ആകാശ

അവനൊട, റബ്ബി, നി എപ്പൊൾ ത്തിൽനിന്ന സ്തൃമുള്ള അപ്പം നി

ഇവിടെ വന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു. ഓ്ക തരുന്നു എന്ന ഞാൻ സതൃ

വനൂ സൈു. അവരൊട ഉത്തരമാ മായിട്ടു, സതൃമായിട്ട് നിങ്ങളൊട

യിട്ട പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അതിശയ പറയുന്നു.

ങ്ങളെ കണ്ടതകൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ ബന എന്തെന്നാൽ ആകാശത്തിൽ

അപ്പം ഭക്ഷിച്ച, തൃപൂമ്പാരായത നിന്ന് ഇറങ്ങി വന, ലൊകത്തിന്

കൊണ്ട് അത്രെ, എന്നെ അനെ-ഷി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നവൻ ദൈവ

ക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സ്തൃമായിട്ട, തത്തിന്റെ അപ്പം ആകന്നു എന്ന പ

സ്തൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട പറയു റഞ്ഞു.

ബ. - ബരം അപ്പൊൾ,അവർ അവനൊ

വ9 നശിച്ച പൊകന്ന ആഹാര ട, കാവെ, •രം അപ്പം ഞങ്ങക

ത്തിന്നായിട്ടല്ല, നിതൃ ജീവങ്കലെക്കു കു എല്ലാറ്റൊഴും ത സൈണം എന്ന

നിലനില്ല. സതായുള്ള ആഹാരത്തി പറഞ്ഞു.

നായിട്ടു തന്നെ അദ്ധ്വാനം ചെയ്തി| ചേ@ എന്നാറെ യെശു അവതൊട്,

ൻ; ആയത മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ ഞാൻ ജിവന്റൊ അപ്പം ആകന്നു:

നിങ്ങൾക്ക് തരും; എന്തുകൊണ്ടെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന ഒരി

നാൽ ദൈവമാകന്ന പിതാവ് അ കലും വിശകയുമില്ല; എന്നിൽ വി



യെ9ഹന്നാൻന്നു അ. വ-്ഥഫ

ശ്വസിക്കുന്നവന ഒരുനാളും ദ്വഹി

കയുമില്ല.

മ്പനൂ എന്നാലും നിങ്ങളും എന്നെ

കണ്ടു, എങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എ

ന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറഞ്ഞുവ

ല്ലൊ.

മ്പഈ പിതാവ് ഇനിക തരുന്നത് ഒ

കെയും എന്റെ അടുക്കൽ വരും.

എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ

ഞാൻ ഒരു പ്രകാരത്തിലും തള്ളിക

ജുകയില്ല;

മ്പവൃ അതെന്തു കൊണ്ടെനാൽ എ

ന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാനായിട്ടല്ല, എ

നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാ

നായിട്ടത്രെ ഞാൻ സപഗ്ഗത്തിൽനി

ന്ന ഇറങ്ങിവന്നത്.

മ്പൻ എന്നാൽ അവൻ ഇനിക്കു ത

ന്നിട്ടുള്ളതിൽ എല്ലാറ്റിലും ഒന്നും

ഞാൻ നഷ്ടമാക്കാതെ, ഒടുക്കത്തെ

ദിവസത്തിങ്കൽ അത് ഉയിത്തെഴ

നില്പിക്കെണമെന്നുള്ളത്, എന്നെ അ

യച്ചിട്ടുള്ള പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടംആ

കബ്,

രം പുത്രനെ കണ്ടു, അവനിൽ

വിശ്വസിക്കുന്നവന എല്ലാവനും

നിരൂ ജിവൻ ഉണ്ടാകെണമെന്നു

ള്ള ത എന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ളവ മെൻറ ഇ

ജം ആകന്നു: ഞാൻ ഒടുകത്തെ ദി

വസത്തിങ്കൽ അവന്റെ ഉയിപ്പിക്ക

യും ചെയ്യും എന്ന പറഞ്ഞു.

ര, ണ്ണ അപ്പൊൾ ഞാൻ സു

തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള അ

പ്പം ആക നു എന്ന അവൻ പറഞ്ഞ

തകൊണ്ട്, യെഹൂദന്മാർ അവനെ

കറിച്ച പിറുപിറുത്തു.

ര-വ. ഇവൻ യൊസെഫിന്റെ പു

ത്രനായ യെശുവല്ലയൊ ? ഇവ

ന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും

നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലൊ. അ

തകൊണ്ടു ഞാൻ സുത്തിൽനിന്ന

രമ്പ. അതുകൊണ്ട യെശു ഉത്തർ

മായിട്ട അവരൊട പറഞ്ഞു, നിങ്ങ

ഠം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പിറുപിറുക്കരുത്.

രര് എന്നെ അയച്ചിട്ടുള്ള പിതാവ

അവനെ ആക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ,

ആക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ

കഴികയില്ല. ഞാൻ ഒടുകത്തെ ഭി

വസത്തിങ്കൽ അവനെ ഉയിപ്പിക

യും ചെയ്യും.

ര@ എല്ലാവരും ദൈവത്താൽ ഉ

പഖദശിക്കപ്പെട്ടവരുമാകും, എന്ന

ദിഘദഗ്ദികളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു

വമെല്ലാ: അത്കൊണ്ടു പിതാവിൽ

നിന്ന കെട്ട, പഠിച്ചവനെല്ലാം എ

ന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു.

ര-നു ലൈവത്തിൽനിന്നുള്ള വനില്ലാ

തെ ഒരുത്തനും പിതാവിന്റെ കണ്ടു

എന്ന അല്ല; അവൻ പിതാവിനെ

കണ്ടു. -

രു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന

നിത്യ ജീവനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സ

തൃമായിട്ട, സആമായിട്ട നിങ്ങളൊ

ട പറയുന്നു.

ര-വ്വ ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പം ആ

കനു.

രൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ വ

നത്തിൽ മന്നാ ഭക്ഷിച്ചു. പിനെ മ

ർി

@ം അതിൽനിന്ന് ഒരുത്തൻ ഭക്ഷി

കയും, മരിക്കാതെ ഇരികയും ചെ

യ്യെണ്ടുന്നതിന്, ഇത് സപ്രശ്നത്തിൽനി

ന ഇറങ്ങിവന്നിട്ടുള്ള അപ്പമാകുന്നു.

@. ഞാൻ സപ്രശ്നത്തിൽനിന്ന് ഇറ

ങ്ങിവന്ന ജീവനുള്ള അപ്പം ആക

|നു; ഒരുത്തൻ ംൻാ അപ്പത്തിൽനി

ന ഭക്ഷിച്ചാൽ, അവൻ എനെക്കും

ജീവിക്കും; വിശെഷിച്ചും, ഞാൻ

| കൊടുപ്പാനിരിക്കുന്ന അപ്പം എന്റെ

മാംസം ആകന്നു . അതു ഞാൻ ലൊ

കത്തിന്റെ ജീവന വെണ്ടി കൊടു

l

ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന ഇവൻ എങ്ങി |കും.

നെ ചെറയുന്നു ? എന്നു പറഞ്ഞു. @വ അത്കൊണ്ട യെഹൂദന്മാർ ത
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മ്മിൽ തമ്മിൽ വിവാദിച്ചു. ഇവന എ

ങ്ങിനെ നമുക്ക് തന്റെ മാംസം

ക്ഷിപ്പാനായിട്ട തരുവാൻ കഴിയും ?

എന്ന പറഞ്ഞു. |

@മ്പ. അപ്പൊൾ യെശു അവരൊട

പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ പു!

ത്രന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാതെയും,

അവന്റെ രക്തം കടിക്കാതെയും

ഇരുന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ

ജീവനില്ല എന്ന ഞാൻ സത്യമായി

ട്ട, സതൃമായിട്ട നിങ്ങളൊടു പറ

യുന്നു.

@ര് എന്റെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചു, എ

ന്റെ രക്തം കുടിക്കുന്നവന നിരൂ

ജീവനുണ്ട്. ഞാൻ അവനെ ഒടുക

ത്തെ ദിവസത്തിങ്കൽ ഉയിപ്പിക്കയും

ചെയ്യും.

ആ@ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ

മാംസം ഭക്ഷണം ആകനു സതൃം,

എന്റെ രക്തം പാനീയവും ആക

ന്നു സത്യം.

ആസ്മ എന്റെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചു, എ

മെൻറ രക്തം കടിക്കുന്നവൻ എന്നി

ലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു.

@9 ജീവനുള്ള പിതാവ് എന്നെ

അയച്ചത പൊലെയും, ഞാൻ പി

താവിനാൽ ജീവിക്കുന്നത് പൊലെ

യു. എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവനായവനും

എന്നാൽ ജീവിക്കും.

ഭൂവ്വ ഇത് സുറ്റത്തിൽനിന്ന് ഇറ

ങ്ങിവന്ന അപ്പം ആകന്നു : നിങ്ങളു

ടെ പിതാകന്മാർ മനാ ഭക്ഷിച്ച മ

രിച്ചു എന്ന പൊലെ അല്ല: •രം ആ

പ്പം'ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എനെക്കും ജീ

വിക്കും.

@ൻ അവൻ കപ്പന്റെഫാമിൽ പ

ഠിപ്പിക്കു വാൾ, cരം കാഴ്വങ്ങളെ

ദൈവസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

ഔം ഇതകൊണ്ടു അവന്റെ ശി

ാരിൽ പലരും ഇത കെട്ടാ

റെ, ഇത കഠിനമുള്ള വാക്കാകന്നു:

എന്ന് പറഞ്ഞു.

ന്നു. എന്നാറെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ

അതിനെ കുറിച്ച പിറുപിറുത്തു എ

ന്ന യെശു തങ്കൽ അറിഞ്ഞിട്ടു. അവ

തൊട്, ഇത നിങ്ങളെ വിരുദ്ധപ്പെ

ടുത്തുന്നുവൊ ?

നൃവ. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ വ.ുത്ര

ൻ അവൻ മുമ്പെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തി

ലെക്കു കതെറുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ക

ണ്ടാലൊ [എന്ത ?

സ്തമ്പ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവ്

ആകന്നു: മാംസം ഒന്നിനും പ്രയൊ

ജനമാകുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളൊട

പറയുന്ന വചനങ്ങൾ തന്നെ ആ

ത്മാവ് ആകുന്നു. ജീവനും ആകുന്നു.

നുര. എന്നാലും നിങ്ങളിൽ വെച്ച

വിശ്വസിക്കാത്തവർ ചിലർ ഉണ്ട് എ

ന്ന പറഞ്ഞു. എന്തെന്നാൽ വിശ്വ

സിക്കാത്തവർ ഇന്നവരെന്നും, തന്നെ

കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവൻ ഇന്നവ

നെന്നും, യെശു ആദി മുതൽ തന്നെ

അറിഞ്ഞിരുന്നു.

നൃ@ പിന്നെയും അവൻ, ഇതകൊ

ണ്ട എന്റെ പിതാവിനാൽ തനിക്ക

നല്ല,പ്പെടാതെ ഇരുന്നാൽ, ആക്കും

എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴി

കയില്ല, എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊട

പറഞ്ഞു, എന്ന പറഞ്ഞു.

ഔനു അന്ന മുതൽ അവന്റെ

ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും പിന്നൊക്കം

പൊയി, പിന്നെ അവനൊട ക്ര

ടെ സഞ്ചരിച്ചതുമില്ല.

സ് അപ്പൊൾ യെശു ആ പന്ത്ര

ണ്ട പെഡൊട്, നിങ്ങൾക്കും പൊ

ുവാൻ മനസ്സുണ്ടൊ? എന്ന പ

റഞ്ഞു.

ാവ്വ അപ്പൊൾ ശിഖമാൻ പത്രൊ

സ അവനൊട ഉത്തരമായിട്ട, ക

താവെ, ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക

ൽ പൊകം ? നിനക നിരൂ ജീവ

നെൻറ വചനങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ആക് അത് കെd്പ്പാൻ കഴിയും ? ആൻ അത്രയുമല്ല നീ ജിവനുള്ള
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ലൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്ത

വാകുന്നു എന്ന ഞങ്ങൾ വിശ്വസി

ച്ചും, അറിഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു എന്ന പ

റഞ്ഞു.

സ്ത്രം യെശു അവരെ9ട ഉത്തരമായി

ട്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ പന്ത്രണ്ടു പെ

തെ തെരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലയൊ ? എ

ങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ ഒരു പി

ശാചാകുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

തൃച അവൻ ശിമൊന്റെ പുത്രനാ

യ യെഹ്രുദ ഇസ്ലറിയൊത്ത് എന്നവ

നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു: എന്തെന്നാൽ

പന്ത്രണ്ടു ആളുകളിൽ ഒരുത്തനായ

ഇവ ർ അവ ന്റെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാ

നുള്ളവനായിരുന്നു.

9 അഭൂായം.

. യെശു തന്റെ ചാച്ഛകാതെ ആ

കൊപിഷ്ട പഠകയും-മം ക്രടാ

ർപ്പെരുനാളിന ചെല്ലുകയും.-

കര. ദൈവാലയത്തിൽ ഉപലെ

ശിക്കയും ചെയ്യുന്നത്.-രം ക്രി

വിനെ കുറിച്ച പല അഭിപ്രായ

ങ്ങൾ.-ര@ പറിഗെശന്മാർ തങ്ങ

ളുടെ ഉദൊഗസ്ഥന്മാരൊടും നി

ക്കൊടിമുസിനൊടും കൊപപ്പെടു

ബ.

പിന്നെ cരം കാഴ്വങ്ങളുടെ ശഷം

യെശു ഗലിലെയായിൽ സഞ്ചരിച്ചു.

എന്തെന്നാൽ യെഹൂദന്മാർ അവനെ

കൊല്ലുവാൻ അനെ-ഷിച്ചതകൊ

ണ്ട്, യെഹൂദിയായിൽ സഞ്ചരിപ്പാ

ൻ അവന മനസ്സായില്ല.

വ അന്ന യെഹൂദന്മാരുടെ കൂടാര

പ്പെരുന്നാൾ സമീപിച്ചിരുന്നു.

നു. അത് കാണ്ട് അവ6 ൻറ സ

ഹൊദരന്മാർ അവനൊട, നീ ചെ

യ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നിന്റെ ശി

♔ാരും കാണെerുന്നതിന്, ഇ

വിടെനിന്നു പുറമെ യെ(ഹ്ടിയാ
യിലെക ുപ്പ്, ഫ്ര -

നെ പ്രസിദ്ധമായിരിപ്പാൻ അ

നെപ്ഷിക്കുന്ന ഒരുത്തനും രഹസ്പ

ത്തിൽ ഒരു കാഴ്ചവും ചെയ്യുന്നില്ല.

നീ •രം കാഴ്വങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു എ

ങ്കിൽ, നിന്നെ നീ ലോകത്തിനു വെ

ളിപ്പെടുത്തുക എന്ന പറഞ്ഞു.

@ എന്തെന്നാൽ അവഒൻറ സ്

ഹൊദരന്മാരും അവനിൽ വിശ്വ

സിച്ചില്ല.

നു അപ്പൊൾ യെശു അവിർാട

എന്റെ സ2്യം ഇത വ1് ആയും വ

നിട്ടില്ല. എങ്കിലൊ നിങ്ങളുടെ സ

മയം എല്ലാറ്റൊഴും എത്നമായിരിക്കു

ന്നു.

് ലൊകത്തിന് നിങ്ങളെ ദ്വൈഷി

പ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ അതി

ന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ടൊഷമുള്ളവ

യാകുന്നു എന്നു ഞാൻ അതിനെ ക

റിച്ച സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാ

അത എന്നെ ദെപ്ഷിക്കുന്നു.

വ്വ നിങ്ങഠം • അം പെരുനാളിന

ചൊകവിൻ : എന്റെ സമയം ഇ

ത വരെയും നിവ്വത്തിവന്നിട്ടില്ലായ്മ,

കൊണ്ട്, ഞാൻ ംസം പെരുനാളിന

ഇപ്പൊൾ പൊകുന്നില്ല എന്ന പാഞ്ഞു.

ൻ ം അം കായ്യങ്ങളെ അവതൊട്ര

പറഞ്ഞിട്ട അവൻ ഗലിലെയായിൽ

തന്നെ പാര്ത്തു.

ഥം എന്നാൽ അവ ന്റെ സവൊ

ദരന്മാർ പൊയതിന്റെ ശൈഷം,

അവനും പരസ്പ്യമായിട്ടല്ല, രഹസ്യ

മായിട്ട എന്ന പൊലെ, ചെരുനാ

ളിന പൊയി.

ഫ. അപ്പൊൾ യെഹൂദന്മാർ ബവപ്

രുനാളിൽ അവ ന അനെപഷി

ച്ചു. അവൻ എവിടെ ആകനു? എ

ന് പറഞ്ഞു.

ചവ അത്രയുമല്ല ജനങ്ങളുടെ ഇട

യിൽ അവനെ കുറിച്ച വളരെ പി

റുപിറുപ്പ് ഉണ്ടായി. എന്തെന്നാൽ

ചില്, അവൻ നല്ലവൻ ആകുന്നു

ര് എന്തുകൊണ്ടെനാൽ താൻ ത എന്ന പറഞ്ഞു: മറ്റു ചിലർ അ



വ.ഥര്' യെ9ഹന്നാൻ അ.

പ്രകാരമല്ല; അവൻ ജനങ്ങളെ വ

ഞ്ചിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ചമ്പ എങ്കിലും യെഹൂദ സ്മാരുടെ ഭ

യം കൊണ്ടു 6രുത്തCഅാ അവ6ന

കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധമായിട്ട സംസാരി

ച്ചില്ല.

ഛ. T പിന്നെ പെരുനാൾ എക

ദെശം പാതിയായപ്പൊൾ യെശു

ദൈവാലയത്തിലെക്ക കയഠിചെന്ന്,

പഠിപ്പിച്ചു.

ക@ അപ്പൊൾ യെഫ്രദാർ, ഇ.

വൻ പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പൊൾ, അ

ക്ഷരങ്ങളെ എങ്ങിനെ അറിയുന്നു ?

എന്ന് പറഞ്ഞ്, ആശ്ചയ്ക്കപ്പെട്ടു.

ഫ് മെയശു അവതൊട ഉത്തരമാ

യിട്ട, എന്റെ ഉപദൈശം എS ൻറ

തല്ല, എന്നെ അയചവമെൻറത ത

ഒന്ന ആകന്നു.

ക് ഒരുത്തൻ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്ര

കാരം ചെയ്യാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എങ്കിൽ

അവൻ ംരം ഉപജെ.ശം ദൈവത്തി

ൽനിന്ന് ഉണ്ടായതൊ, ഞാൻ എ

ന്നാൽ തന്നെ പറയുന്നതൊ, എന്ന

അത് അറിയും.

കവൃ താനായിട്ടു തന്നെ പറയുന്ന

വൻ തചെൻറ സചന്ത മഹതപഠ അ

നെപ്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ അ

യച്ചവ ന്റെ മഹതപ്രം അനെ-ഷി

ക്കുന്നവനൊ, അവൻ സതൃമുള്ളവ

വ. മയശു ഉത്തരമായിട്ട അവ

തൊട്, ഞാൻ ഒരു ക്രിയ ചെയ്തു,നി

ങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശ്ചയ്യപ്പെടുന്നു.

വ.വ. ഇതകൊണ്ട് മൊഗെശ നിങ്ങൾ

ക ചെലാകമം തന്നു; ( അത് മൊ

ശൈയിൽനിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നല്ല,

പിതാക്കന്മാരിൽനിനത്രെ:) നിങ്ങ

ളും ശാബത ദിവസത്തിൽ ഒരു മ

നുഷ്യനെ ചെല ചെയ്യുന്നുവല്ലൊ.

ബ മൊക്കെശയുടെ വ്വായ (പ്രമാ

ണം ലംഘിക്കപ്പെടാതെ ഇരികെണ്ടു

ന്നതിന്, ഒരു മനുഷ്യൻ ശാബത

ദിവസത്തിൽ ചെലാകമം കൈ

കൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ, ഞാൻ ശാബത

ദിവസത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഴ

വനും സൌബ്ല്യമാക്കിയത് കൊണ്ട്,

നിങ്ങൾ എങ്കൽ ട്രെപഷ്യപ്പെടുന്നു

ഒവാ ?

വരം കാഴ്ച പ്രകാരം വിധിക്കരുത്,

നീതിയുള്ള വിധി മാത്രം വിധിപ്പിൻ

എന്ന വ.!റ ഞഞ്ഞു.

വ @ അപ്പൊd യെറുശലെമികാ

രിൽ ചിലർ പഠഞ്ഞു, ഇവൻ അ

വർ കൊല്ലുവാൻ അനെപ്ഷിക്കുന്ന

വനല്ലയൊ?

വസ്ത കണ്ടാലും, അവൻ സ്പഷ്ടമാ

യിട്ട പറയുന്നു. എങ്കിലും അവർ അ

വ നാട ഒന്നും പറയുനില്ല. ഇ

വൻ സത്യമായിട്ട ക്രിസ്തുവാകുന്നു വG)

ൻ ആകനു, അവനിൽ ഒരു നിതി ന്ന പ്രമാണികൾ സതൃമായി അറി

കെടും ഇല്ല. യുനdവൊ. *

മൻ മൊശൈ നൂായപ്രമാണം ന് വ എങ്കിലും ഇവൻ എവിടെ നി

ങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലയൊ ? എങ്കിലും ന ആകുന്നു എന്ന നാം ഇവനെ

നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനും ആ നൂായ അറിയുന്നു . എന്നാൽ ക്രിസ്തു വരു

പ്രമാണാ പ്രമാണിച്ച നടക്കുനി ബൊൾ, അവൻ എവിടെനിന്

ല്ല. നിങ്ങൾ എന്തിന എന്നെ കൊ ആകന്നു എന്ന ഒരുത്തനും അറിയു

ല്ലുവാൻ അനെപ്ഷിക്കുന്നു? എന്ന ച : സില്ല.

റഞ്ഞു. | വവ്വ അപ്പൊൾ യെ ശു ദൈവാലയ

വ.ം പുരു ലാരം ഉത്തരമായിട്ട, 'ത്തിൽ ഇപലൈശിഷ്ടകൊണ്ടു ഉറക്കെ

നിനക്ക ഒരു പിശാച ഉണ്ട്; ആയ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങഠ് എനെ

നിനെ കൊല്ലുവാൻ അനെ-ഷിക്കു lയും അറിയുന്നു. ഞാൻ എവിടെനി

ന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു. ്. ആകുന്നു എന്നും അറിയുന്നു :



യൊഹനാൻ • അ. വ-്ഥദ്ര)

ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തമായിട്ടു വന്നി

ട്ടുമില്ല. എങ്കിലും എന്നെ അയച്ചവൻ

സതൃമുഴുവൻ ആകനു, അവനെ

നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല.

വൻ എന്നാൽ ഞാൻ അവനിൽ

നിന്ന ആക്കൊണ്ടും, അവൻ എ

ന്നെ അയച്ചത്കൊണ്ടും ഞാൻ അ

വനെ അറിയുന്നു.

മ്പം അപ്പൊൾ അവർ അവനെ

പിടിപ്പാനായിട്ട അനെ-ഷിച്ചു :

എന്ന 36 റ അവന്റെ സമയം അത്ര

ചെത്താളം വന്നിട്ടില്ലായ്മ,കൊണ്ട്, ഒ

രു ത്തനും നവമെഠൻ Q ചെമൽ ഞെക്ക

ളെ വെച്ചില്ല.

ന ച എന്നാലും പുരുഷാരത്തിൽ

പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു,

ക്രിസ്തു വരുടെമ്പാഠ. ഇവൻ ചെയ്തിട്ട

ള്ള ഇവയെക്കാൾ അധികം അതിശ

യങ്ങ കെട്ടു. ചെയ്യുമൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പവ പുരുഷാനും അവനെ കുറിച്ച

ഇപ്രകാരം പിടുപിടുക്കുന്നത് പറി

ശന്മാർ കെട്ടു; അതെപ്പാൾ പറിശന്മാ

രും പ്രധാനാചാജാരും അവനെ

പിടിപ്പാനായിട്ട സൈവകന്മാരെ

ബ.

മ്പമ്പ,'അപ്പൊൾഗെയശു അവരൊട്,

ഇനിയും കുറഞൊരു കാലം ഞാൻ

നിങ്ങളൊടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. പി

ന്നെ എന്നെ അയച്ചവ6ൻറ അടുക്കൽ

ബ.

മ്പര. നിങ്ങൾ എന്നെ അനെപഷി

ച്ഛ, കാണാതിരിക്കും . അത്രയുമല്ല

ഞാൻ ഇരിക്കുന്നെടത്തെക്കു നിങ്ങ

ൾക്കു വരുവാൻ കഴികയില്ല എന്ന

പറഞ്ഞു.

ബ@ അപ്പൊൾ യെഹൂദന്മാർ ത

മ്മിൽ തമ്മിൽ, അവനെ നാം കാണാ

തെ ഇരിപ്പാനായിട്ട്, അവൻ എവി

ടെക് പൊകവാനിരിക്കുന്നു ? അവ

ൻ പുറജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ

ചിതറിയിരിക്കുന്നവരുടെ അടുക്കൽ

പ്പാൻ ഇരിക്കുന്നു.6്വാ?

മ്പ്) നിങ്ങൾ എന്നെ അനെപ്ഷി

ചു. കാണാതിരിക്കും എനു, ഞാൻ

ഇിക്കുനെടത്തെക്കു നീങ്ങിക പ

രുവാൻ കഴകയില്ല എന്നും അവൻ

പറഞ്ഞിട്ടുള്ള c O - വ ഥ വം

ന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ബ9 tr എന്നാൽ പെരുനാളിന്റെ വ

മഹാ വിശെഷമായ ആ ഒടുക്കത്തെ

ദിവസത്തിൽ യെശു നിന്നു വിളി

ച്ച പറഞ്ഞു, ഒരുത്തന് ഭാഷിക്കുന്നു

എങ്കിൽ, അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ

വന്ന, കടിക്കട്ടെ.

ബവൃ വെദവാകൃം പറഞ്ഞ പ്രകാ

രം എന്നിൽ വിശ-സിക്കുന്നവനൊ,

അവ ന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ജിവ

നുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ നദികൾ ക

ഴകം.

വൻ (എന്നാൽ ഇത് അവൻ ത

നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈക്കൊ

്വാനിരുന്ന ആത്മാവിനെ കുറി

ഷ പറഞ്ഞു : എന്തെനാൽ യെശു

അത് വരെയും മഹത്വപ്പെട്ടിട്ടില്ലാ

യ്തു കൊണ്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവ അത

വരെയും കൊടുകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.)

രം അത്കൊണ്ട പുരുഷാരത്തിൽ

വപലരു ഠ, ഠ സം ബം കെട്ടാറെ,

ഇവൻ ആ ദീഘദഗ്ദിയാകുന്നു സ്

തൃം, എന്ന പറഞ്ഞു.

ര-ച മറ്റ് ചിലർ, ഇവൻ ക്രിസ്റ്റ

വാകനു, എന്ന പറഞ്ഞു. എന്നാൽ

മറ്റ് ചിലർ, ക്രിസ്തു ഗലിലെയായിൽ

നിന്ന വരുമൊ?

ര്വ ദാവീദിന്റെ സന്തതിയിൽ

നിന്നും ദാവീദ ഇരുന്ന ബെത്ല

ഹെമെന്ന ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും ക്രിസ്തു

വരുന്നു എന്ന വൈദവാക്യം

ഞ്ഞിട്ടില്ലയൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

രമ്പ അപ്രകാരം അവന്റെ നി

മിത്തമായിട്ട ജനങ്ങളിൽ ഒരു ചി

രിച്ചിൽ ഉണ്ടായി.

എ.(ാക

വ-l.

ായി, പുറജാതിക്കാരെ പഠിപ്പി
ദ്ര. അവരിൽ ചിലക്കും അവനെ
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പിടിപ്പാൻ മനസ്സായിരുന്നു; എങ്കി

ലും ഒരുത്തനും അവന്റെ മെൽ

കൈകളെ വെച്ചിട്ടില്ല.

ര്@ അപ്പൊൾ ആ സൈവകന്മാർ

പ്രധാനാചാരുടെയും പഠിശ

ന്മാരുടെയും അടുക്കൽ വന്നു; എന്നാ

റെ ഇവർ അവതൊട്, എന്തുകൊ

ണ്ട നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ടുവരാ

ഞ്ഞു ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ര.നൂ സെവകാർ ഉത്തരമായിട്ട

ംരം മനുഷ്യനെന്ന പൊലെ ഒരു

മനുഷ്യനും ഒരുനാളും സംസാരി

ച്ചിട്ടില്ല എന്ന പാഞ്ഞു.

രു അപ്പൊൾ പറിഗൊർ അ

വനൊട ഉത്തരമായിട്ടും നിങ്ങളുട

വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവൊ?

ര്വ്വ പ്രമാണികളിൽ ആകട്ടെ,

പഠിശന്മാർിൽ ആകട്ടെ ഒരുത്ത

നെങ്കിലും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചി

ട്ടുണ്ടൊ?

രൻ എന്നാലും നൂായപ്രമാണം

അറിയാത്ത • അം ജനങ്ങൾ ശപിക്ക

പ്പെട്ടവർ ആകന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

G)ഠ ( രാത്രിയിൽ യെശുവിന്റെ

അടുക്കൽ വന്നവനായി, അവിൽ

. ഒരുത്തനായുള്ള) നിക്കൊഭിമുസ അ

വ തൊട്,

@.ഥ ഒരു മനുഷ്യനിൽനിന്ന ല

ബൈ കൊ, അവൻ ഇന്നത

ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറികയും ചെയ്യാ

തെ കണ്ട, നമ്മുടെ നൂായപ്രമാ

ണം അവനെ വൃായം വധിക്കുന്നു

വൊ? എന്ന പറയുന്നു.

@വ. അവർ ഉത്തരമായിട്ട അവ

നൊട, നിയും ഗലിലെയായിൽനി

ന്ന ആകന്നുവൊ? തിരക്കി നൊക്ക :

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ഭീഘദശി

യും ഗലിലെയായിൽനിന്ന് ഉണ്ടായി

ട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു

@മ്പ. പിന്നെ ഒ്റൊരുത്തൻ അവ

നവന്റെ വിട്ടിലെക്കു പൊയി.

വു അദ്ധ്യായം.

.ം വൃഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട

സ്രിയെ ക്രിസ്തു വിടിക്കയും.--വ

അവൻ ലൊകത്തിന്റെ വെളി

ച്ചം താൻ തന്നെ എന്ന പ്രസംഗി

ക്കയും തമൻറ ഉപ ദെശം നീതി

യുള്ളതെന്ന് തെളിയിക്ക'യും ചെ

യ്യുന്നത്.

പിനെ യെശു ഒലിവ മലൈക പൊ

യി.

വ പ്രഭാത കാലത്ത് അവൻ പി

നെയും ദൈവാലയത്തിലെക്കു വന്നു,

എന്നാറെ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അ

വ ന്റെ അടുക്കൽ വന്നു : അവൻ ഇ

രുന്നിട്ടു അവരെ പഠിപ്പിച്ചു.

ന അപ്പൊൾ വൃഭിചാരത്തിൽ ക

ണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ

ഉപാദ്ധ്യായന്മാരും പറി ിശന്മാരും

അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു.

അവളെ നടുവിൽ നിറുത്തിട്ട,

ര. അവനൊട, ഗുരൊ, ംരം സ്രി

യെ വൃഭിചാരം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി

യിൽ തന്നെ കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ടു.

@ എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ളപ് ബ

ല്ലുകൊണ്ട് എറിയപ്പെടെണമെന്ന

മൊശെ നൂായപ്രമാണത്തിൽ ഞ

ങ്ങളൊട കല്പിച്ചുവല്ലൊ; എന്നാൽ

നി എന്ത് പറയുന്നു? എന്ന പഠ

നു അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ

ഹെതുവുണ്ടാകെണ്ടുന്നതിന്, അവർ

ഇത് അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട

പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യെശു താഴെ ക

നിഞ്ഞിട്ടു വിരൽ കൊണ്ട നിലത്തിൽ

എഴതി.

അവർ പിന്നെയും അവനൊ

ട ചൊദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പൊൾ, അ

വൻ നിമിന, അവരൊട, നിങ്ങ

ളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ മുഖെ അ

വളിൽ ഒരു കല്ല എറിയപ്പെട്ടു എന

പറഞ്ഞു.
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വ്വ അവൻ പിന്നെയും താഴെ ക

നിഞ്ഞ, നിലത്തിൽ എഴുതി.

ൻ എന്നാറെ അവർ ഇത കെട്ടിട്ട,

തങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയാൽ കുറ്റം

ചുമത്തപ്പെട്ടുകകൊണ്ട്, ഭൂപ്പന്മാർ മു

തൽ ഇളയവർ വ തെയും ഒ തൊരു

ത്തനായി പുറപ്പെട്ട പൊയി, യെ

ഋ ഒരുവനായും സ്ത്രീ നടുവിൽ, നി

ല്ലകന്നവളായും ശൈഷിച്ചിരുന്നു.

ഥം എന്നാറെ യെശു നിമിന,

സ്ത്രീയെ അല്ലാതെ ഒരുത്തനെയും

കാണായ്തുകൊണ്ട്, അവളൊട്, സ്രീ

യെ, നിന്നെ കഠറപ്പെടുത്തിയവർ

എവിടെയാകുന്നു? ഒരുത്തനും നി

ന്നെ ശിഷ്യേക വിധിച്ചിട്ടില്ലയൊ ?

എന്ന പറഞ്ഞു.

ച്ച അവൾ, കത്താവെ, ഒരുത്ത

അം ഇല്ല, എന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ

ൾ യെശു അവളൊട, ഞാനും നി

നെ ശിക്ഷെക്ക വിധിക്കുന്നില്ല. നീ

പൊയി, ഇനിയും പാപം ചെയ്യ

രുത് എന്ന പറഞ്ഞു.

കവ. {് അപ്പൊൾ പിനെയും യെ

ശു അവതൊട, ഞാൻ ലൊകത്തി

ന്റെ വെളിച്ചം ആകനു: എന്റെ

പിന്നാലെ വരുന്നവൻ ഇരുളിൽ

നടക്കാതെ, അവന ജീവന്റെ റ വെ

ളിച്ചം ഉണ്ടാകം എന്ന പറഞ്ഞു.

ഥവ അത്കൊണ്ട് പറിശന്മാർ അ

വനൊട, നിനെ കുറിച്ച തന്നെ

നീ സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു. നിന്റെ

സാക്ഷി സത്രമുള്ളതല്ല എന്ന് പറ

ഞ്ഞു.

ഫ്ര. യെശു ഉത്തർമായിട്ട അവ

തൊട പറഞ്ഞു, ഞാൻ എനെ കുറി

ച്ചു തന്നെ സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു എ

ങ്കിലും, എന്റെ സാക്ഷി സതൃമുള്ള

താകന്നു: അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

ഞാൻ എവിടെനിന്ന് വന്നു എന്നും,

എവിടെക് പൊകുന്നു എന്നും ഞാൻ

അറിയുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞാ

എവിടെക്ക് പൊകനു എന്നും അ

റിയുന്നില്ല.

ക@ നിങ്ങൾ ജഡപ്രകാരം വി

ധിക്കുന്നു; ഞാൻ ഒരുത്തനെയും വി

ധിക്കുന്നില്ല.

ചന്നു ഞാൻ വിധിക്കുന്നു എങ്കിലും,

എന്റെ വിധി സതൃമുള്ളതാകുന്നു:

അതെന്തുകൊണ്ടെ നാൽ ഞാൻ എ

കനല്ല, ഞാനും എന്നെ അയച്ചു പി

താവും ക്രടെ ഇിക്കുന്നു.

ഫ5 വിശെഷിച്ച അബു മനുഷ്യരു

ടെ സാക്ഷി സതൃമുള്ളതാകുന്നു. എ

ന്ന നിങ്ങളുടെ നൂായപ്രമാണത്തി

ലും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലൊ.

ഫവൃ ഞാൻ എനെ കുറിച്ച തന്നെ

സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നവനാകുന്നു, എ

ന്നെ അയച്ചു പിതാവും എന്നെ കുറി

ച്ച സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു.

ംൻ അപ്പൊൾ അവർ അവനൊ

ട, നിന്റെ റ പിതാവ് എവിടെ ആ

കുന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു. യെശു ഉത്ത

രമായിട്ട, നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്കി

ലും, എന്റെ പിതാവിനെ എങ്കിലും

അറിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്നെ അ

റിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുവരികിൽ, എന്റെ

പിതാവിന്റെയും അറിയുമായിരുന്നു

എന്ന പറഞ്ഞും

വ.ം ചെയശു താൻ ദൈവാലയത്തിൽ

ഉപദെശിക്കുമ്പൊൾ, ശ്രീഭണ്ഡാര

സ്ഥലത്തിൽ വെച്ച അം വചനങ്ങ

ളെ പറഞ്ഞു: അവ സെർവ സമയം

അത് വരെയും വന്നിട്ടില്ലായ്തുകൊ

ണ്ട്, ഒരുത്തനും അവനെ പിടിച്ചി

് • -

വ. i് അപ്പൊൾ യെശു പിടെ

യും അവ തൊട, ഞാൻ പൊകുന്നു,

നിങ്ങൾ എന്നെ അനെപ്ഷിക്കും,

എങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാ

ം-lത്തിൽ മരിക്കും . ഞാൻ പൊക

നെടത്തെക്കു നിങ്ങൾക്കു വരുവാൻ

കഴികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

ൻ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നും, വ.വ. ും യെഫ്രദന്മാർ,
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ഞാൻ പൊകുനെടത്തെക്കു നിങ്ങൾ ചവൻ എന്നൊട ക്രടെ ഉണ്ട്. പി

ക വരുവാൻ കഴികയില്ല, എന്ന അ താവിന ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള കായ്യങ്ങളെ

വൻ പറയുന്നതകൊണ്ട്,തന്നെതാൻ ഞാൻ എല്ലാറ്റൊഴും ചെയ്യുന്നത്കൊ

കൊല്ലുമൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

വമ്പ പിനെ അവൻ അവരൊട്,

നിങ്ങ-് താഴത്തനിന്ന ആകന്നു ;

ഞാൻ മെദിൽനിന്ന ആകനു; നി

ങ്ങഠം ഇഹലൊകത്തിൽനിന്ന ആക

ന്നു; ഞാൻ ഇഹലൊകത്തിൽനിന്നല്ല.

വരം അത്കൊണ്ട് ഞാൻ, നിങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും

എന്ന നിങ്ങളെ9ട പറഞ്ഞു; എന്തെ

നാൽ ഞാൻ (അവൻ) ആകനു എ

ന്ന നീങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതിരുനാൽ,

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ

മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ@ അടപ്പാഠം അവർ അവനൊ

്ട, ന് ആരാകുന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു.

്യശു അവ തൊട, ഞാൻ ആദിതു

ടങ്ങി നിങ്ങളെ9ട പറഞ്ഞവൻ ത

ബന .

വസ്ത ഇനിക്ക നിങ്ങളെ കുറിച്ച

സംസാരിപ്പാനും വിധിപ്പാനും അ

നെകം കാഴ്വങ്ങൾ ഉണ്ട് : എന്നാലും

എന്നെ അയച്ചവൻ സതൃമുള്ളവൻ

ആകനൂ : അത്രയുമല്ല ഞാൻ അവ

നിൽനിന്ന കെട്ടിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ

തന്നെ താൻ ലൊകത്തൊട പറയു

ന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

വ5 അവൻ പിതാവിനെ കുറിച്ച

തങ്ങ ളൊട പറഞ്ഞു എന്ന അവർ

അറിഞ്ഞില്ല.

വവ്വ അപ്പൊൾ യെശു അവതൊട്,

ബു, അവൻ എന്നെ എകനായിട്ട

വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

മ്പc T •തം കാഴ്വങ്ങളെ അവൻ

പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പല

രും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.

ബ. അപ്പൊൾ ഡെയ്തു തനിൽ വി

ശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള യെഹൂദന്മാസൈാട്,

നിങ്ങഠം എന്റെ വചനത്തിൽ നി

ലനില്പ് നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എ

ന്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്ന്നു സത്യം :

ബവ അത്രയുമല്ല നിങ്ങൾ സ്തൃം

അറിയും, സ്തൃം നിങ്ങളെ വിടുത

ലുള്ള വാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന പ

റഞ്ഞു.

| ബബ അവർ അവനൊട ഉത്തര

മായിട്ട, ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിനെൻറ

സന്തതിയാകുന്നു, ഒരുനാളും ഒരു

ത്തനും അടിമപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലൊ : നി

ങ്ങൾ വിടുതലുള്ള വർായി തിരും എ

ന ന് എങ്ങിനെ പറയുന്നു ? എന്ന

പറഞ്ഞു.

മ്പര. മെയശു അവരൊട ഉത്തരമാ

യിട്ട പറഞ്ഞു, പാപം ചെയ്യുന്ന

വൻ ഒക്കെയും പാപത്തിന്റെ ഭാ

സൻ ആകുന്നു എന്ന ഞാൻ സതൃ

|മായിട്ട, സ്തൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട

വ-lറയുന്നു.

ബ@ എന്നാൽ ദാസൻ എനെക്കും

വീട്ടിൽ പാകുന്നില്ല. പുത്രൻ എ

നെ ക്കും പാക്കുന്നു താനും.

നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ പുത്രനെ എ| ബനൂ അത്കൊണ്ടു പുത്രൻ നിങ്ങ

പ്പൊക ഉയരത്തിയിരികമൊ, അ, ജെ വിടുതലാക്കും എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ

പ്പൊൾ ഞാൻ തന്നെ [അവൻ)ആ വിടുതലുള്ള വർ ആകം സത്യം.

കുന്നു എന്നും, ഞാനായിട്ടു തന്നെ ഒ| ബ5 നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സ

രു കാഴ്വവും ചെയ്യാതെ, എന്റെ | ഞതിയാകുന്നു എന്നു ഞാൻ അറി

പിതാവ് ഇനിക്ക ഉപദ്വൈശിച്ച പ്ര}യുന്നു. എന്നാലും എന്റെ വചന

കാരം ഞാൻ cരം കാഴ്വങ്ങളെ പ|ത്തിന് നിങ്ങളിൽ സ്ഥലമില്ലായ്മ,

ഠയുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയും. | കൊണ്ടു, നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലു

വൻ വിശെഷിച്ചും എന്നെ അയ | വാൻ അനെപ്ഷിക്കുന്നു.
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ബവ്വ ഞാൻ എന്റെ പിതാവി ഇച്ഛിക്കുന്നു. അവൻ ആദി മുതൽ

ന്റെ അടുകര കണ്ടിട്ടുള്ളത് പറയു; തുടങ്ങി കലപാതകനായിരുന്നു, അ

ന്നു: നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാ | വനിൽ ഒട്ടും സത്യമില്ലായ്മ,കൊണ്ടു,

വിന്റെ അടുക്കൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത ചെ | അവൻ സത്യത്തിൽ നിലനില്പാ

യ്യുന്നു. തെയുമിരുന്നു. അവൻ അസ്തൃവാ

മ്പൻ അവർ ഉത്തരമായിട്ട അവ ദിയും, അതിന്റെ പിതാവും ആ

നൊട, അബ്രഹാം ഞങ്ങളുടെ പി കകൊണ്ടു, അവൻ അസതൃം പഠ

താവാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. യെശു യുമ്പൊൾ, തന്റെ സ്വന്തമുള്ളതി

അവരൊട, നിങ്ങൾ അബ്രഹാമി രീനിന്ന് പറയുന്നു. -

ന്റെ മക്കൾ ആകന്നു എങ്കിൽ, നി ര@ എന്നാൽ ഞാൻ സത്യം പ

ങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ ക്രിയകളെ കകൊണ്ടു, നിങ്ങൾ എന്നെ വിശപ

ചെയ്യുമായിരുന്നു. സിക്കുന്നില്ല.

രം ഏനാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നു രംനൂ നിങ്ങളിൽ ആർ എന്നെ പാ

കെട്ടിട്ടുള്ള സത്യം നിങ്ങളൊട പറ് പത്തെ കുറിച്ച ബൈാധം വരുതു

ഞ്ഞ മനുഷ്യനായ എന്നെ നിങ്ങൾ നൂ? എന്നാൽ ഞാൻ സത്യം പറയു

ഇപ്പൊൾ കൊല്ലുവാൻ അനെ-ഷി നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്തു കൊണ്ട്

ക്കുന്നു. ഇത് അബ്രഹാം ചെയ്തില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തത്?

ല്ലൊ. ര. ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ ദൈ

ര. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാ വത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ കൊക്കു

വിന്റെ ക്രിയകളെ ചെയ്യുന്നു എ ന്നു. ഇത ഹെതുവായിട്ടു നിങ്ങൾ

ന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ അവർ അ ദൈവത്തിൽനിന്നല്ലായ്തുകൊണ്ടു, അ

വനൊട, ഞങ്ങൾ വെശാദ്വൈാഷ വ കൊക്കുന്നില്ല.

തിൽനിന്ന് ജനിച്ചിട്ടില്ല; ഒരു പി ര-വ്വ അപ്പൊൾ യെഹൂദന്മാർ ഉ

താവ ഞങ്ങ&ക ഉണ്ടു, ദൈവം ത ത്തരമായിട്ടു അവനൊട, നി ഒരു

നെ, എന്ന പറഞ്ഞു. ശമറിയക്കാരൻ ആകന്നു എന്നും, ഒ

രവ. അപ്പൊൾ യെശു അവതൊട' രു പിശാച ഉണ്ട എന്നും ഞങ്ങൾ

പറഞ്ഞു, ദൈവം നിങ്ങളുടെ പി നല്ലവണ്ണം പറയുന്നില്ലയൊ? എന്ന

താവായിരുന്നു എന്നുവികിൽ, നി പാഞ്ഞു.

ങ്ങൾ എന്നെ സ്റ്റെഫിക്കുമായിരുന്നു : ; രംൻ യെശു ഉത്തരമായിട്ട, ഇനി

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ലൈവ ക പിശാചില്ല; ഞാൻ എന്റെ പി

ത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട വന്നു; അത്ര താവിനെ ബഹുമാനിക്ക അത്രെ ചെ

യുമല്ല ഞാൻ സപന്തമായിട്ടു വന്നി യ്യുന്നത്. നിങ്ങളൊ എന്നെ അവമാ

ല്ല, എന്നാൽ അവൻ എന്നെ അയ നിക്കുന്നു.

- Ⓐം വിശെഷിച്ചും ഞാൻ എന്റെ

രമ്പ, നിങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ടു എ മഹത്വം തന്നെ അനെപ്ഷിക്കുന്നി

ന്റെ വാക്കു തിരിച്ചറിയാത്തത്? നി' ഋ: അനെപ്ഷിച്ച, വിധിക്കുന്നവൻ

ങ്ങൾക എന്റെ വചനം കൊപ്പം ഒരുത്തൻ ഉണ്ട്.

ൻ കഴിയായ്തുകൊണ്ടു ആകന്നു. @. ഞാൻ സത്യമായിട്ട, സതൃമാ

രര് നിങ്ങൾ പിശാചാകുന്ന (നി യിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു. ഒരു

ങ്ങളുടെ) പിതാവിൽനിന്ന ആക |ത്തൻ എന്റെ വചനം കാതൃകൊ

ന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിത്.പി. ടി. അവൻ എന്നനെ ക്കു ഠ മൻ

U2

ന്റെ മൊഹങ്ങളെയും ചെയ്യാൻ ണം കാണുകയില്ല എന്ന പറഞ്ഞു.
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ആവ. അപ്പൊൾ ഫ്രെദന്മാർ അവ

നൊട, നിനക്ക ഒരു പിശാച ഉ

ണ്ട എന്ന ഇമൊൾ ഞങ്ങൾ അറിയു

ന്നു. അബ്രഹാമും ദീഘദഗ്ദിമാരും

മരിച്ചു, എങ്കിലും നീ ഒരുത്തൻ എ

റെൻറ് വചനം കാതൃകൊണ്ടാൽ,

അവൻ എന്നന്നെ ക്കും മരണം ആ

സ്വദിക്കയില്ല എന്ന് പറയുന്നു.

@മ്പ. ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ അ

ബ്രഹാമിനെക്കാൾ നീ വലിയവൻ

ആകന്നുവൊ? അവൻ മരിച്ചു. ദി

ഘദഗ്ദിമാരും മരിച്ചു: നിന്നെ നി

ആരാകി തിക്കുന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു.

ഭൂരം യെശു ഉത്തരമായിട്ട, എന്നെ

തന്നെ ഞാൻ മഹതചപ്പെടുത്തുന്നു

എങ്കിൽ, എന്റെ മഹത്വം എതുമി

ല്ല: എനെ മഹതചപ്പെടുത്തുന്നവൻ

എന്റെ പിതാവാകുന്നു; അവൻ

നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു എന്ന അ

വനെ കുറിച്ച നിങ്ങൾ പറയുന്നുവ

ല്ലൊ :

@ⓖ എങ്കിലും നിങ്ങൾ അവനെ

അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; ഞാൻ അവനെ അ

റിയുന്നു താനും : വിശൈഷിച്ചും ഞാ

ൻ അവനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന പ

റഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പൊലെ

ഒരു അസതൃവാദിയാകം : എങ്കി

ലൊ ഞാൻ അവനെ അറിഞ്ഞു, അ

വന്റെ വചനം കാതുകൊണ്ടിരി

ബ, -

@സ്ത നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അ

ബ്രഹാം എന്റെ ദിവസം കാണാ

നായിട്ട ആനന്ദിച്ചു: അവൻ (അ

ത്] കണ്ടു, സന്തൊഷപ്പെടുകയും

ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു.

@് അപ്പൊൾ യെഹൂദന്മാർ അവ

നൊട, നിനക്ക് ഇനിയും അമ്പത

വയസ്സായിട്ടില്ല, നീ അബ്രഹാമിനെ

യും കണ്ടിട്ടുണ്ടൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ആവൃ യെശു അവരൊട്, അബ്രഹാം

ഉണ്ടായതിന മുബൈ ഞാൻ ആകന്നു,

മായിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു എ

ന പറഞ്ഞു.

@ൻ അപ്പൊൾ അവങ്കര എറിവാ

ൻ അവർ കല്ലുകളെ എടുത്തു; എന്നാ

ൽ യെശു മറഞ്ഞ, ദൈവാലയത്തിൽ

നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു, അവരുടെ നടുവി

ൽ ക്രടി പൊയി, ഇപ്രകാരം കടന്നു

പൊകയും ചെയ്തു.

റർ അഭഷായം.

ഫ കാഴ്ചയില്ലാത്തവനായി ജനിച്ച

വൻ കാഴ്ച പ്രാപിക്കുന്നത്.--

കമ്പ അവൻ പറീശന്മാരുടെ അ

ടുക്കലെക്കു കൊണ്ടുപൊകപ്പെടുന്ന

തം-മ്പര. അവർ അവനെ ഭ്രഷ്ട്

നാകിക്കളയുന്നത്.--ബ@ ക്രിസ്തു

അവനെ കൈക്കൊൾകയും അ

വൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിച്ച

പറകയും ചെയ്യുന്നത്.

അവൻ കടന്ന പൊകാം, ജ

നനം മുതൽ കരുടനായ ഒരു മനു

ഷ്യനെ കണ്ടു.

വ. അപ്പൊൾ അവന്റെ ശിഷ്യ

നാർ അവനൊട, ഗുരൊ, ഇവൻ

കരുടനായി ജനിപ്പാനായിട്ടും ആ

ര പാപം ചെയ്തു, ഇവനൊ, ഇവ

ന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരൊ? എന്ന ചൊ

ഭിച്ചു.

ബ് സൈയശു ഉത്തരമായിട്ട, അത് ഇ

വൻ എങ്കിലും, ഇവന്റെ അമ്മയപ്പ

ാർ എങ്കിലും പാപം ചെയു,തല്ല:

ദൈവത്തിന്റെ ക്രിയകൾഇവനിൽ

വെളിപ്പെടെണ്ടുന്നതിനായിട്ടു തന്നെ

ആകനു.

രം പകൽ ഉള്ളപ്പൊൾ, ഞാൻ എ

ന്നെ അയച്ചവറെൻറ ക്രിയകളെ പ്ര

വൃത്തിക്കെണ്ടുന്നതാകുന്നു : അാവ വരു

ന്നു, അപ്പൊൾ ഒരുത്തനും പ്രവൃത്തി

പ്പാൻ കഴികയില്ല. -

ആ ഞാൻ ലൊകത്തിലുള്ള പ്പൊൾ,

ഞാൻ ലൊകത്തിന്റെ വെളിച്ചം

എന്ന ഞാൻ സതൃമായിട്ട, സ്തൃ|ആകന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
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ആ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു, അവൻ

നിലത്തിൽ തുപ്പി,തുപ്പൽ കൊണ്ടു ചെ

റുണ്ടാക്കി, ആ ചെറ കൊണ്ടു കരുട

നെൻറ കണ്ണുകളിൽ എഴുതി.

പിനെ അവനൊട, നീ പൊ

യി, (അയക്കപ്പെട്ടവനെന്ന അത്ഥമു

ള്ള)ശിലൊഹാമെന്ന കളത്തിൽ ക

ഴ്ചക്ക, എന്ന പറഞ്ഞു. അത്കൊണ്ട

അവൻ പൊയി, കഴുകി, കാഴ്ച പ്രാ

പിച്ചവനായി വരികയും ചെയ്തു.

വ്വ ആകയാൽ അയല്ലാരും അവ

ൻ കരുടനായിരുന്നു എന്ന മുമ്പെ

അവനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരും, ഇരുന്നി

ട്ടഭിക്ഷ യാചിച്ചവൻ ഇവനല്ലയൊ?

എന്ന പറഞ്ഞു.

ൻ ചിലർ, ഇവൻ അവൻ തന്നെ

ആകന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു. എന്നാൽ

മറ്റു ചിലർ, ഇവൻ അവനൊട

സദൃശനാകനം എന്ന പറഞ്ഞു. എ

ന്നാൽ അവൻ ഞാൻ തന്നെ അവൻ

ആകുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

.ം ഇതകൊണ്ടു അവർ അവബാ

ട, നിന്റെ കണ്ണുകൾ എങ്ങിനെ തു

റകപ്പെട്ട ? എന്ന പറഞ്ഞു

ഫഫ അവൻ ഉത്തരമായിട്ട, യെശു

എന്ന പെരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ചെ

റുണ്ടാകി, എന്റെ കണ്ണകളിൽ വC)

ഴുതി, എന്നൊട,നിശിലൊഹാമെന്ന

കളത്തിൽ പൊയി, കഴക്ക, എന്ന

പറഞ്ഞു; ഞാൻ പൊയി, കഴുകി,

കാഴ്ച പ്രാപിക്കയും ചെയ്തു എന്ന പ് കരുടനായി ജനിച്ചു

റഞ്ഞു.

ന്ന അവൻ പറഞ്ഞു.

ച@ അത്കൊണ്ട് പിന്നെയും പ

റിശ്മാരും, അവൻ എങ്ങിനെ കാ

:് പ്രാപിച്ചു എന്ന അവനൊട

ചൊദിച്ചു. അവൻ അവരൊട്, അ

വൻ ചെറ എന്റെ കണ്ണകളിബെൽ

വെച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ കഴുകി, ഇ

പ്പൊഠം കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

കണ്ഠ അപ്പൊൾ പറിശന്മാരിൽ ചി

ലർ, •രം മനുഷ്യൻ ശാബത ദിവ

സം പ്രമാണിക്കുന്നില്ലായ്ക്കുകൊണ്ട്,

അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല എന്ന

പറഞ്ഞു. മറ്റു ചിലർ പാപിയാ

യൊരു മനുഷ്യന ഇപ്രകാരമുള്ള,

അതിശയങ്ങളെ ചെയ്യാൻ എങ്ങി

നെ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങി

നെ അവരിൽ ഒരു പിരിച്ചിൽ ഉ

ണ്ടായി.

ച് അവർ പിന്നെയും കുരുടനൊ

ട, നിന്റെ കണ്ണുകളെ തുറന്നത

കൊണ്ടു, അവനെ കുറിച്ച നി എ

ന്തു പറയുന്നു? എന്നു പറഞ്ഞു. അ

വൻ ഒരു ദിഘദഗ്ദിയാകുന്നു, എ

ന്ന അവൻ പറഞ്ഞു.

ചവ്വ അപ്പൊൾ യെഹൂദന്മാർ അ

വൻ കരുടനായിരുന്നു, പിന്നെ കാ

:് പ്രാപിച്ചു എന്ന തങ്ങൾ കാഴ്ച

പ്രാപിച്ചവരെൻറ അമ്മയപ്പന്മാരെ

വിളിക്കുവൊളത്തിന് അവനെ ക

റിച്ച വിശ്വസിച്ചില്ല.

ഥൻ പിന്നെ അവർ അവതൊട്,

എന്ന നിങ്ങൾ

| പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പുത്രൻ ഇവൻ

ഫവ. അപ്പൊൾ അവർ അവനൊ

ട്, അവൻ എവിടെയാകുന്നു ? എന്ന

പറഞ്ഞു. ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, എ

തനെ ആകന്നുവൊ ? അപ്രകാരമാ

യാൽ, ഇവൻ ഇപ്പൊൾ എങ്ങിനെ

കാണുനു? എന്ന ചൊദിച്ചു.

വം അവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ ഉ

കമ്പ അവർ മുമ്പേ കരുടനായി ത്തരമായിട്ട, ഇഷ്ഠൻ ഞങ്ങളുടെ പു

രുന്നവനെ പറിശന്മാരുടെ അടു ത്രൻ ആകുന്നു എന്നും, ഇവൻ കരു

ക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. ടനായി ജനിച്ചു എന്നും ഞങ്ങൾ

ഫര് വിശൈഷിച്ച യെശു ചെറുണ്ടാ അറിയുന്നു:

കി, അവന്റെ കണ്ണുകളെ തുറന്ന വ. എന്നാൽ ഇവൻ ഇപ്പൊൾ എ

പ്പൊൾ ശാബതദിവസംആയിരുന്നു. | ങ്ങിനെ കാണുന്നു എന്ന, ഞങ്ങൾ
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അറിയുന്നില്ല. ഇവിൻറ കണ്ണകളെ

ആർ തുറന്നു എന്നും ഞങ്ങൾ അറി

യുന്നില്ല. ഇവൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവൻ

ആകൺ , ഇവനൊട ചൊദിപ്പിൻ.

ഇവൻ തനിക്ക വെണ്ടി തന്നെ പറ

യും എന്ന പറഞ്ഞു.

വ.വ. അവന്റെ അമ്മയപ്പാർ

യെഹ്രഭാതെ ഭയപ്പെട്ടതികൊണ്ട്,

ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അതെന്ത കൊ

ണ്ടെന്നാൽ ആരെങ്കിലും അവനെ

ക്ര ുവാകുന്നു എന്ന അനുസ്നിച്ച

പ്രാൻ, അവൻ സഭയിൽനിന്ന

പുറത്ൗകികളയപ്പെടണം എന്ന

യെഹൂദന്മാർ അതിന് മുമ്പെ നിശ്ച

യിച്ചിരുന്നു.

വന. ഇതകൊണ്ട് ഇവൻ പ്രാപ്തി

യുള്ളവനാകുന്നു ; ഇവ നൊട ചൊ

ദിപ്പിൻ എന്ന അവന്റെ അമ്മയ

പ്പാർ പറഞ്ഞു.

വദ. അപ്പൊൾ അവർ കരുട നാ

യിരുന്ന മനുഷ്യനെ അണ്ടാം പ്രാവ

ശൃം വിളിച്ച്, അവനൊട, ലൈവ്

ത്തിന് സ്പതി ചെയ്തു: അം മനുഷ്യൻ

പാപിയാകുന്നു എന്ന ഞങ്ങൾ അ

റിയുന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു.

വ@ അപ്പൊൾ അവൻ ഉത്തരമാ

യിട്ടു, അവ പാപിയാകുന്നുവൊ

അല്പയൊ] ഞാൻ അറിയുന്നില്ല;

ഞാൻ ഒന്ന അറിയുന്നു. ഞാൻ കരു

ടനായിരുന്നു, ഇപ്പൊൾ കാണുന്നു എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

വസ്തു അപ്പൊൾ അവർ പിന്നെയും

അവനൊട, അവൻ നിനക്ക് എന്ത

ചെയ്തു? നിന്റെ കണ്ണുകളെ എങ്ങി

നെ തുറന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു.

വ. അവൻ അവരൊട ഉത്തര

മായിട്ട, ഞാൻ മുമ്പെ നിങ്ങളെ9ട

പറഞ്ഞുവല്ലൊ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ

കെട്ടില്ല. നിങ്ങൾ പിന്നെയും കൊ

പ്പാൻ എന്തിന ഇച്ഛിക്കുന്നു? നിങ്ങ

ൾക്കും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാ

വ വ്വ അപ്പൊൾ അവർ അവനെ

നിന്ദിച്ച, നി അവന്റെ ശിഷ്യൻ

ആകനു; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മൊ

ശെയുടെ ശിഷ്യന്മാർ ആകുന്നു.

വൻ ചെ6ദവം കെമ96ശ ചെയാട സം

സാരിച്ചു. എന്ന ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു:

എന്നാൽ ഇവനൊ, എവിടെനിന്ന

ആകുന്നു എന്ന ഞങ്ങൾ അറിയുന്നി

ല്ല, എന്ന പ്6ഞ്ഞു.

മ്പം ആ മനുഷ്യൻ ഉത്തരമായിട്ട

അവരൊട്, അവൻ എന്റെ കണ്ണ

കളെ തുറന്നിട്ട്, അവൻ എവിടെ

നിന്ന ആകന്നു എന്ന നിങ്ങൾ അ

റിയാത്തതിൽ ആശ്ചയ്ക്കും തന്നെ ആ

ബ.

ബ. അത്രയുമല്ല ദൈവം പാപി

കളെ ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നും,

ഒരുത്തൻ ദൈവഭക്തനായിരുന്ന,

അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയു,ാൽ,

അവൻ അവനെ ചെവികൊള്ളുന്നു

എന്നും നാം അറിയുന്നു.

മ്പവ കരുടനായി ജനിച്ചവന്റെ

കണ്ണുകളെ ഒരുത്തൻ തുറന്നു എന്നു

ള്ളത ലൊകം ഉണ്ടായ മുതൽ കെ

ൾക്കപ്പെട്ടില്ലല്ലൊ.

മ്പമ്പ ഇവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നാ

യില്ല എന്ന വരികിൽ, അവന ഒ

ന്നും ചെയ്യാൻ കഴികയില്ലല്ലൊ എന്ന

പറഞ്ഞു.

മ്പര. അവർ ഉത്തരമായിട്ട അവ

നൊട, നി മുഴുവനും പാപങ്ങ

ളിൽ ജനിച്ചു. നി ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ

ലെശിക്കുന്നു.വൊ? എന്ന് പറഞ്ഞ,

അവനെ ഭ്രഷ്ടനാകി കളഞ്ഞു.

മ്പ@ അവർ അവനെ ഭ്രഷ്ടനാകി

കളഞ്ഞു എന്ന യെശു കെട്ടു; പി

നെ അവൻ അവനെ കണ്ടാറെ,

അവനൊട, നീ ദൈവത്തിന്റെ

പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.വൊ? എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പസ്ത അവൻ ഉത്തരമായിട്ട, ഞാ

ൻ മനസ്സുണ്ടൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.
ൻ അവനിൽ വിശ്വസിപ്പാനായിട്ട,



മെയ9ഹന്നാൻ ഥം അര. വ_വ_മ്പ,

അവൻ ആർാകനു, കത്താവെ? എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

ന യെശു അവനൊട, നീ അ

വനെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്, നിന്നൊട സം

സാരിക്കുന്നവനും അവൻ തന്നെആ

കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

മ്പവൃ എന്നാറെ അവൻ, കതാ

വെ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന

പറഞ്ഞ, അവന്റെ വിച്ചു.

ന്മൻ IT പിന്നെ യെശു പറഞ്ഞു,

കാണാത്തവർ കാണാനായിട്ടും, കാ

ണുന്നവർ കരുടരാകുവാനായിട്ടും,

നൂായവിധിക്കായി ഞാൻ ഇഹലൊ

കത്തിലെക്കു വന്നിരിക്കുന്നു.

രം അപ്പൊഠം പഠിശന്മാർിൽ വെ

ച്ച അവനൊട ക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്ന

ക്കുന്നവൻ ആടുകളുടെ ഇടയൻആ

ബ, -

മ്പ അവന വാതിൽ കാവല്ലാരൻ

തുറക്കുന്നു , ആടുകളും അവ6ൻ ശ

ബ്ദം കൊ: അവനും തപെൻറ

സ_ന്ത്ര ആട്ടകളെ പെർ വച്ഠഞ്ഞ

വിളിച്ചു. അവയെ പുറത്ത കൊണ്ടു

ിബാബ. -

ര പിനെ അവൻ തന്റെ ആടു

കളെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപൊക് ബാ

ൾ, അവയുടെ മുഖ്ബ നടക്കുന്നു.ആ

ടുകളും അവിൻം ശബ്ദം അറിക

കൊണ്ട്, അവ അവന്റെ പിന്നാ

ലെ ചെല്ലുന്നു. -

ഭ എാൽ അവ അനൂാരുടെ

ശബ്ദം അറിയായ്തുകൊണ്ടു, അവ അ

വർ ചിലർ, ഠരം കാഴ്വങ്ങളെ കെട്ടാ നൂ സൈൻഠ പിന്നാലെ പൊകാതെ,

റെ, അവനൊട, ഞങ്ങളും കരുടർ അവനിൽ നിന്ന് ഒടിപൊകം.

ആകനുവൊ ? എന്ന പറഞ്ഞു. ആ അം ഉപമ ചെയശു അവതൊട

ര. യെശു അവരൊട, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു: എന്നാൽ അപൻ തങ്ങ

കരുടർ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ,നിങ്ങൾ ജൊട പറഞ്ഞ കായ്യങ്ങൾ ഇന്നവ

ക പാപം ഉണ്ടാകയില്ലയായിരി എന്ന അവർ അറിഞ്ഞില്ല.

ക്കും ; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു,

എന്ന നിങ്ങൾ ഇപ്പൊൾ പറയുന്നു

ഇതകൊണ്ടം നിങ്ങളുടെ പാപം

നില്ലക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

് അപ്പൊൾ യെശു പിന്നെയും

; അവതൊട പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആട്ടു

കളുടെ വാതിൽ ആകന്നു എന്ന

ഞാൻ സത്യമായിട്ട, സ്തൃമായിട്ട

നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു.

വ്വ ഇനിക്കു മുമ്പൈ വന്നവർ എല്ലാവ

രും കള്ളന്മാരും മൊഷ്ടാക്കളു.ം ആ

കുന്നു : ഏന്നാലൊ ആടുകൾ അവ

തെ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല.

നു ഞാൻതന്നെ വാരിൽആകുന്നു. ഒ

ാക് ഘണ തട് ു രൂത്ത് എന്നാൽ അകത്ത കടക്കുന്നു
അികൾ കൊണ്ട് മെബാധം °-് എങ്കിൽ, അവൻ ർ ക്ഷപെടും, അ

തുന്നത്. ത്രയുമല്ല അവൻ അകത്തും പുറത്തും

ാൻ സ്തൃമായിട്ട, സത്യമായിട്ട| വന്ന പൊയി, മെലിൽ കണ്ടുകിട്ടും.

നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു, ആട്ടിൻ തൊ മം കള്ളൻ മൊക്ടിപ്പാനായിട്ടും,

ഴുത്തിലേക്കു വാതിലിൽ കൂടി കടകാ കൊല്ലുവാനായിട്ടും, നശിപ്പിപ്പാനാ

തെ, മറെറാരു വഴിയായി ക്തിയ്ക്ക് അല്ലാതെ കണ്ടു വരുന്നില്ല :

ന്നവൻ ആയവൻ ഒരു കള്ളനും മൊ ഞാൻ അവക ജീവൻ ഉണ്ടാകവാ

ഷ്ടാവും ആകുന്നു. നായിട്ടും, പരിപൂണ്ണമായി ഉണ്ടാക

്ഥO അഭപ്രായം.

ബ ക്രിസ്തു വാതിലും നല്ല ഏടയനും

ആകുന്നു എന്നുള്ളതം-ഫൻ അ

വനെ കുറിച്ച പല അഭിപ്രായ

ങ്ങൾ.-വ.വ. അവൻ താൻ ക്രി

വ. എന്നാൽ വാരിലിൽ കൂടി കട |വാനായിട്ടും വന്നു.



വ.വ.ര് ്യാഹന്നാൻ ഥം അ.

ച്ച ഞാൻ നല്ല എ8യൻ ആക

ന്നു : നല്ല എടയൻ തന്റെ ജീവ

നെ ആടുകൾക്കു വെണ്ടി കൊടുക്കു

നു.

.വ. എന്നാൽ എടയനാകാതെയും,

ആടുകൾ തനിക്കു സ്വന്തമില്ലാതെയും

ഇരിക്കുന്ന കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായ

വരുന്നത് കണ്ടു, ആടുകളെ വിട്ട്, ഒ

ടിപെnകനു: അപ്പൊൾ ചെന്നായ

ആടുകളെ പിടിച്ചു, അവയെ ചി

ണിക്കുന്നു.

ചമ്പ എന്നാൽ ക്രലിക്കാരൻ,അവൻ

ക്രലിക്കാരനാകകൊണ്ടും, ആടുകൾ

ക് വെണ്ടി വിചാരപ്പെടായ്ക്കൊ

ണ്ടും, ഒടിപൊകന്നു.

ഛ. ഞാൻ നല്ല എടയൻആകന്നു:

പിതാവ് എന്നെ അറിയുന്നത് പൊ

ലെയും, ഞാൻ പിതാവിനെ അറി

നത പൊലെയും, ഞാൻ ഇനിക്കു

ള്ള ആടുകളെ അറിയുന്നവനും, ഇ

നിക്കുള്ളവയാൽ അറിയപ്പെട്ടവനും

ആകുന്നു.

ച@ ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ ആ

ടുകൾക്കു വെണ്ടി വെക്കുന്നു.

ചൗ വിശൈഷിച്ചും •രം തൊഴത്തി

ലുള്ളവയല്ലാതെ മറ്റു ആടുകൾ ഇ

നിക ഉണ്ട്. അവയെയും ഞാൻ

കൊണ്ടുവരെdണ്ടുന്നത ആകന്നു, അ

വയും എന്റെ ശബ്ദം കൊക്കും :

പിന്നെ ഒരു ആട്ടിൻ ക്രട്ടവും, ഒരു

എടയനും ഉണ്ടാകാം

ച് ഇത നിമിത്തമായിട്ട ഞാൻ

എന്റെ ജീവനെ പിനെയും എ

ടുത്തുകൊഠംവാനായിട്ട, അത് വെ

ക്കുന്നതകൊണ്ട്, എന്റെ പിതാവ

എന്നെ സ്റ്റൈഹിക്കുന്നു.

ചവ്വ ഒരുത്തനും അത എന്നിൽനി

ന്ന വാങ്ങുന്നില്ല, ഞാനായിട്ടു തന്നെ

അത് വെക്കുന്നു . അത് വെപ്പാൻ

ഇനിക്ക അധികാരം ഉണ്ട്, അത

പിനെയും എടുത്തുകൊഠംവാൻ ഇ

ലന ഞാൻ എന്റെ പിതാവിൽനി

ന പരിഗ്രഹിച്ചു.

| ഛൻ അപ്പൊൾ ംരം വചനങ്ങൾ

ഹെത്തുവായിട്ട യെഹ്രസ്മാരിൽ പി

നെയും ഒരു പിരിച്ചിൽ ഉണ്ടായി.

വം അവരിൽ പലരും അവന

ഒരു പിശാച ഉണ്ട, ഭ്രാന്തനാകുന്നു :

നിങ്ങഠം അവനെ എന്തിന ചെവി

കൊള്ളുന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു.

വ. മറ്റ് ചിലർ ഇവ പിശാചുള്ള

വന്റെ വചനങ്ങളല്ല, ഒരു പിശാ

ചിന കരുടരുടെ കണ്ണുകളെ തുറ

പ്പാൻ കഴിയുമൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

പവ പിന്നെ യെറുശലമിൽ ദൈ

വാലയ പ്രതിഷയുടെ പെരുന്നാൾ

ആയിരുന്നു, വഷകാലവും ആയിരു

നു.

വമ്പ വിശൈഷിച്ച യെശു ദൈവാ

ലയത്തിൽ ശൈാലൊമൊഹെൻറ മണ്ഡ

പത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

വര. അപ്പൊൾ യെഫ്രദന്മാർ അ

വനെ വളഞ്ഞ, അവനൊട, നീ

എത്രത്തൊളം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാ

വിനെ സംശയിപ്പിക്കുന്നു? നീ ക്രി

വാകുന്നു എങ്കിൽ, ഞങ്ങളൊട ഋ

ക്ടമായിട്ട പറക, എന്ന പറഞ്ഞു.

വl@ യെശു അവതൊട ഉത്തരമാ

യിട്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട പറഞ്ഞു

എങ്കിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചില്ല:

ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ നാ

മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളായ

, വ തന്നെ എന്നെ കറിച്ച സാക്ഷി

പ്പെടുത്തുന്നു.

വ്) എന്നാലും നിങ്ങൾ വിശ്വ

സിക്കുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട പറഞ്ഞ പ്രകാ

രം, നിങ്ങൾ എന്റെ ആടുകളിലു

ള്ള വ അല്ല.

വ5 എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശ

ബ്ദം കൊ.അത്രയുമല്ല ഞാൻ

അവയെ അറിയുന്നു, അവയും എ

നിക അധികാഠവും ഉണ്ട്: oരം ക ന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു :
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ⓝ_Q വിശൈഷിച്ചും ഞാൻ അതെവ

ക നിരൂജിവനെ കൊടുക്കുന്നു; അ

വ ഒരുനാളും നശിച്ചുപൊകയുമില്ല,

ഒരുത്തനും അവയെ എന്റെ കയ്യി

ൽനിന്ന് പറിച്ചുകളകയുമില്ല.

വൻ അവയെ ഇനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള

എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവ ഡെക്കാളും

വലിയവനാകുന്നു : ഒരുത്തനും അ

വയെ എന്റെ പിതാവിന്റെ ക

ജിൽ നിന്ന് പറിച്ചകളുവാൻ കഴി

കയില്ല.

ബം ഞാനും പിതാവും ഒന്നായി

രിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ന. അപ്പൊൾ യെഹൂദന്മാർ അ

വനെ എറിവാനായിട്ട പിന്നെയും

കല്ലുകളെടുത്തു.

മ്പവ യെശു അവതൊട ഉത്തര

മായിട്ട, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിൽ

നിന്ന അനെകം നല്ല ക്രിയകളെ

യും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അ

വയിൽ എത ക്രിയയുടെ നിമിത്തം

നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലു കൊണ്ട് എറി

യുന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പമ്പ് ചെയഹൂദന്മാർ അവനൊട

ഉത്തരമായിട്ട, ഒരു നല്ല ക്രിയയു

ടെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ നിനെ ക

ല്ല കൊണ്ടറിയുന്നില്ല; ദൈവദൂഷ

ണത്തിൻ നിമിത്തവും, മനുഷ്യനാ

കുന്ന നീ നിനെ തന്നെ ദൈവമാ

ക്കുന്നതു കൊണ്ടും അത്രെ എന്ന പ

റഞ്ഞു.

മ്പര. മെയശു അവരൊട ഉത്തരമാ

യിട്ട, നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങൾ ആക

ന്നു എന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്ന

നിങ്ങളുടെ വൈദത്തിൽ എഴുതിയി

രിക്കുന്നില്ലയൊ?

മ്പ@ ദൈവത്തിന്റെ വചനംആ

ക് ഉണ്ടായിയൊ, അവരെ ലൈ

വങ്ങളെന്ന അവൻ ചൊല്ലുന്നു എ

ങ്കിൽ, ( വൈദവാകൃവും ലംഘിക

പ്പെടുവാൻ കഴികയില്ലല്ലൊ,)

ത്തിലെക്ക അയച്ചിട്ടുള്ളവനെ കറി

ച്ചു, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര

നാകുന്നു എന്ന നിങ്ങളൊട പറ

ഞ്ഞതകൊണ്ട, നീ ദൈവദൂഷണം

പറയുന്നു, എന്ന നിങ്ങൾ പറയു

നു വൊ?

ന. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ

ക്രിയകളെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, നി

ങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കെണ്ടു ;

മ്പവൃ എന്നാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എ

ങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കു

ന്നില്ല എങ്കിലും, പിതാവ് എന്നിലും

ഞാൻ അവനിലും ആകുന്നു എന്ന

നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ, വിശ്വസിക്കെ

ണ്ടുന്നതിന്, ആ ക്രിയകളെ വിശപ

സിപ്പിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പൻ അത് കൊണ്ട് അവർ പി

നെയും അവനെ പിടിപ്പാൻ അ

നെപ്ഷിച്ചു. എന്നാൽ അവൻ അ

വരുടെ കയ്യിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട,

രം ഒ്യാർദാന്റെ റ അക്കരയിൽ

യൊഹന്നാൻ മുബൈ ബപുിസ്തപ്പെടു

ത്തിയ സ്ഥലത്തിലെക്കു പൊയി, അ

വിടെ പാതു.

ര്ച പലരും അവന്റെ അടുക്കൽ

വന്ന, യൊഹന്നാൻ ഒരു അത്ഭുതവും

ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാലും ഇവനെ ക

cിച്ച സൈയാഹന്നാൻ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ

യും സതൃമായിരുന്നു എന്ന് പറ

ഞ്ഞു.

രവ. അവിടെ പലരും അവനിൽ

വിശ്വസിക്കയും ചെയ്യും

-ലംല അദ്ധ്യായം.

ഫ ക്രിസ്തു ലാസറസിനെ ജീവിപ്പി

ക്കുന്._രു അവന വിരൊ

ധമായി ആചാഴ്വാരും പറ്റി

ശന്മാരും ഒരു വിസ്താരസംഘം

ക്രട്ടുന്നത്.

പിന്നെ മറിയയുടെയും അവളുടെ

ബ്) പിതാവ് ശുദ്ധമാകി, ലൊക സഹൈാദരിയായ മാതായൂടെയും
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ഗ്രാമമായ ബൈതാനിയായിലുള്ള ലാ, ന്റെ വെളിച്ചം കാണുന്നതകൊണ്ട്,

സ്റ്സ് എന്ന ഒരുത്തൻ തൊഗിയാ ഇടറുന്നില്ല.

യിരുന്നു. ചം എന്നാൽ ഒരുത്തൻ രാത്രിനെ

വ (ആ മറിയ കരാവിനെ പ് അത്ത നടക്കുന്നു എങ്കിൽ, വെളിച്ചം

രിമള .തെലം കൊണ്ടു പൂശി, ത അവനിൽ ജല്പു കൊണ്ട്, അവൻ

മെൻറ തലമുടി കാണ്ടു അവന്റെ ഇടറുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

കാലുകളെ തുവതിട്ടുള്ള വകി ച്ച അവൻ • അം കാഴ്വങ്ങളെ പ

ആയിരുന്നു, അവളുടെ സഹൈാദ റഞ്ഞു; അതിന്റെ ശൈഷം അവൻ

രനായ ലാസറസ് ഹൈരാഗിയായിരു അവ തൊട, നമ്മുടെ സ്റ്റെഫിതനാ

ന്നു.) - യ ലാസറസ് ഉറങ്ങുന്നു. എന്നാലും

മ്പ ഇതകൊണ്ട് അവന്റെ സഹൊ ഞാൻ അവ5:ന ഉണാര്തുവാനായി

ദരിമാർ, കരാവെ, കണ്ടാലും, നീട്ട പൊകുന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു.

സ്റ്റെഫിക്കുന്നവൻ് ംവ. അപ്പൊൾ അവന്റെ ശിഷ്യ

ക്കുന്നു എന്ന അവഖൻറ അടുക്കൽ മാർ, കതാവെ, അവൻ ഉറങ്ങു

പറഞ്ഞയച്ചു. ന്നു എങ്കിൽ, അവൻ സൌഖ്യപ്പെടും

രം ട്രെയശു അത് കെട്ടാറെം cരം എന്ന പറഞ്ഞു.

തൊഗം മരണത്തിലെക്കു അല്ല, ഖെദ കമ്പ എന്നാൽ യെ ശു അവന്റെ മ

വത്തിന്റെ പുത്രൻ അതിനാൽ മ അണത്തെ കുറിച്ച പഠഞ്ഞു : എന്നാ

ഹതപപ്പെടെണ്ടുന്നതിന്, ദൈവ ലൊ അവൻ നിദ്രാശയനത്തെ കുറി

ത്തിന്റെ റ മഹതപത്തിനാഴൊണ്ടു ച്ച പറഞ്ഞു എന്ന അവർ നിരൂപി

തനെ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. - -

@ വിശെഷിച്ച യശു മാരായെ ഛ. അപ്പൊൾ യെശു അവതൊട

യും, അവളുടെ സഹൈാദരിയെയും, സ്പഷ്ടമായിട്ട പറഞ്ഞു. ലാസ്റസ് മ

ലാസറസിനെയും സ്റ്റൈഹിച്ചു.  ിച്ചു.

് ഇതകൊണ്ട് അവൻ തൊഗി ച@ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കെണ്ടുന്ന

യായിരിക്കുന്നു എന്ന അവൻ കെട്ട തിന, ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാതെയി

പ്പൊൾ, അവൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ രുന്നതകൊണ്ട നിങ്ങളുടെ നിമിത്ത

തന്നെ പിന്നെ അണ്ട ദിവസം താമ മായിട്ട ഞാൻ സന്തൊഷപ്പെടുന്നു .

സിച്ചു. എങ്കിലും നാം അവന്റെ അടുക്കൽ

പിന്നെ അരിന്റെ ശൈഷം അ പൊക

വൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊട, നാം ചസ്ത അപ്പൊൾ ദിദു മൊസെന്ന ചൊ

വീണ്ടും യെഹൂദിയായിലെക്കു പൊ ഋപ്പെടുന്ന തൊമാസ തനിക്കു സമ

ക, എന്ന പറയുന്നു. ശിഷ്യന്മാരൊട്, അവനൊട ക്രടെ

വ്വ ശിഷ്യന്മാർ അവനൊട, @ മിക്കെണ്ടുന്നതിനായിട്ട നാമും പൊ

തൊ, ഇപ്പൊൾ തന്നെ യെഹൂദന്മാർ ക എന്ന് പറഞ്ഞു.

നിന്നെ കല്ലെറിവാൻ അന്വഷി കⓝ T അപ്പൊൾ യെശു വന്നാറെ,

ുവാ, നി വീണ്ടും അവിടെക്ക്, അവൻ പ്രെതക്കല്ലറയിൽ വെകപ്പെ

പെ:കന്നുവൊ? എന്ന പറയുന്നു. | ട്ട നാല് ദിവസമായി എന്ന് കണ്ടു.

ൻ യെശു ഉത്തരമായിട്ട, പകലി| കവൃ എന്നാൽ ബൈതാനിയ യെറു

ന പന്ത്രണ്ടു മണിനെർമില്ലയൊ? ശലമിന്ന സമ്പെ എകദെശം പ

ഒരുത്തൻ പകൽ നർത്ത നടക്കു |രിനഞ്ച സ്ഥാദി ദൂരമായിരുന്നു.

ന്നു എങ്കിൽ, അവൻ •രം ലൊകത്തി| ചൻ വിശെഷിച്ചും യെഹൂദന്മാ



്യാഹന്നാൻ ചഥ അ. വ.വ.5)

രിൽ പലരും മാരായുടെ അടുക്കലും

മറിയയുടെ അടുക്കലും, അവരുടെ

സഹൊദരനെ കുറിച്ച് അവരെ

ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ, വന്നിരുന്നു.

വം പിന്നെ യെശു വരുന്നു എന്ന

മാതാ കെട്ടപ്പൊൾ തന്നെ, അവൾ

അവനെ എതിരെല്ലാൻ പൊയി :

എന്നാൽ മറിയ വിട്ടിൽ തന്നെ ഇരു

ബ.

വ. അപ്പൊൾ മാതാ യെശുവി

നൊട, കാവെ, നീ ഇവിടെ ഉ

ണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, എന്റെ സ

ഹൊദരൻ മരിക്കയില്ലയായിരുന്നു.

വ.വ. എന്നാലും ഇപ്പൊളും നീ ദൈ

വത്തൊട എന്തെങ്കിലും ചൊദി

ച്ചാൽ, അത് ദൈവം നിനക്കു ത

രുമെന്ന ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്ന പ

റഞ്ഞു.

വമ്പ തെയശു അവളൊട, നിന്റെ

സഹൊദരൻ പിന്നെയും ിയി

ഴുനില്പകം എന്ന പറയുന്നു. |

വര. മാതാ അവനൊട, ഒടുക്ക

ത്തെ ദിവസത്തിൽ ഉയിപ്പിങ്കൽ അ

വൻ പിന്നെയും ഉഴിത്തെഴുനില്പ്

മെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന പറ്

യുന്നു.

വ@ യെശു അവളൊട, ഞാൻ ത

നെ ഉയിപ്പും, ജീവനും ആകുന്നു:

എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാ

ലും, ജീവിക്കും :

വന്നു ആരെങ്കിലും ജിവിച്ചു, എ'

നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവൊ, അവൻ

ഒരുനാളും മരിക്കയില്ല, ഇത് നീ വി

ശ്വസിക്കുന്നു.വൊ ? എന്ന പറഞ്ഞു.

വ.) അവൾ അവനൊട, ഉവ്വ്, ക

താവെ, നീ ലൊകത്തിലെക വരു

വാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാ

യ ക്രിസ്തുവാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വ

സിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പറയുന്നു.

വ-വ്വ പിന്നെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ

തിന്റെ ശൈഷം, അവഠം പൊയി,

അഫസ്പ്യമായി വിളിച്ച, ഗുരു വന്ന,

നിനെ വിളിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

വൻ അവ:\. ഇത കെട്ടപ്പോൾ ത

ന്നെ, വെഗം എഴുനീറ്റ്, അവന്റെ

അടുക്കൽ വന്നു.

മ്പം അന്ന യെശു ഗ്രാമത്തിലെക

വർാതെ, മാതാ അവനെ എതിരെ

റ്റ സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു.

മ്പ്ഥ അപ്പൊൾ അവളൊടു കൂടെ

വിട്ടിലിരുന്ന്, അവളെ ആശ്വസി

പ്പിച്ചിട്ടുള്ള യെഹ്രദാർ മറിയയെ

വെശം എഴുനിറം, പുറപ്പെട്ടുപൊ

കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, അവൾ പ്രതക്കല്ല

റയുടെ അടുക്കൽ അവിടെ ദുഃഖിപ്പാ

നായിട്ട പൊകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു,

അവളുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു.

മ്പവ. പിന്നെ മറിയ യെഹൂ ഇരി

ക്കു നെട6ത്തക വന്ന, അവ ന്റെ ക

ണ്ടപ്പൊൾ, അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ

വീണ, അവനൊട, കരiാവെ, നീ

ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, എ

ന്റെ സഹൊദരൻ മരിക്കയില്ലയാ

യിരുന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പമ്പ, അതുകൊണ്ട് അവൾ കരയു

ന്നതിനെയും, അവളൊട ക്രടെ വ

ന്ന യെഹുദാ. കരയുന്നതിനെയും

യെ ശു കണ്ടപ്പൊൾ, അവൻ ആത്മാ

വിൽ ഞർങ്ങി, വ്യാകുലപ്പെട്ടു.

മ്പര. നിങ്ങൾ അവനെ എവിടെ

വെച്ചു ? എന്നും പറഞ്ഞു. അവർ
അവപെനാട്, കത്താവെ, ബ

നൊക്ക, എന്ന പറഞ്ഞു.

ബ@ യെശു കണ്ണുനീർ ഒഴുകി.
മ്പ്) അപ്പൊൾ യെഫ്രദന്മാർ, ക

ണ്ടാലും, അവൻ അവനെ എന്തെ

സ്റ്റൈഹിച്ചു ! എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ5 എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ, ക

രുടന്റെ കണ്ണകളെ തുറന്നിട്ടുള്ള ഇ

വന ഇവനെയും മർിക്കാതെ ആക്കു

വാൻ കഴികയില്ലയായിരുന്നു വൊ ?

എന്ന പറഞ്ഞു.

തന്റെ സഹൊദരിയായ മറിയയെ ബവൃ അതു കൊണ്ട യെശു പിന്നെ



Q.വ.വു 6യാവഹന്നാൻ ഫ്യൂഥ അനു.

യും തങ്കൽ ഞരങ്ങികൊണ്ട്, പ്രെത കൽ വന്ന, യെശു ചെയ്തു കാഴ്വങ്ങ

കല്ലറയുടെ അികെ വന്നു. അത് | ജെ കണ്ടിട്ടുള്ള യെഹൂദന്മാരിൽ വെ

ഒരു ഗുഹയായിരുന്നു, അതിനെൽ ിച്ച പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.

ഒരു കല്പം വെക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ പ

മ്പൻ ചെയശു കല്പ നീക്കികളവിൻ  ിശന്മാരുടെ അടുക്കൽ പായി, യെ

എന്ന് പറഞ്ഞു. മരിച്ചവന്റെ സ്' ശു ചെയ്തിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ അവ

ഹൊദരിയായ മാതാ അവനൊട്, തൊട അറിയിച്ചു.

കതാവെ, ഇപ്പൊൾ അവന നാ| രⓝ T അപ്പൊൾ പ്രധാനാചാഴ്ച

റ്റം പിടിച്ചിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെ | മാരും പറിയെശാരും ഒരു വിസ്താ

ന്നാൽ ഇന്ന നാലാം ദിവസം ആക രസംഘം ക്രട്ടി, നാം എന്തു ചെയ്യു

നു എന്ന പറയുന്നു. ' നു? അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ • അം

രം യെശു അവളൊട, നീ വിശ. മനുഷ്യൻ അനെകം അത്ഭുതങ്ങളെ

സിച്ചാൽ, നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹ ചെയ്യുന്നു.

തും കാണുമെന്ന് ഞാൻ നിന്നൊട ര-വ്വ നാം അവനെ ഇപ്രകാരം

പറഞ്ഞിട്ടില്ലയൊ? എന്ന പറയുന്നു. വിട്ടെച്ചാൽ, എല്ലാവരും അവനിൽ

ര.ം അപ്പൊൾ അവർ മരിച്ചവൻ വിശ്വസിക്കും. അത്രയുമല്ല റൊമ

വെക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിൽനിന്ന കല്ല, കാർ വന്ന, നമ്മുടെ സ്ഥലവും ജാ

നീക്കികളഞ്ഞു. എന്നാറെ യെശു ത

വെൻറ് കണ്ണുകളെ ഉയതി, .ീതി

വെ, നി എന്നെ ചെവിക്കൊണ്ടത

കൊണ്ട്, ഞാൻ ന നക വന്ദനം

ചെയ്യുന്നു.

രവ നീ എപ്പൊഴും എന്നെ ചെ

വിക്കൊള്ളുന്നു എന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞി

രുന്നു. എന്നാലും ചുറ്റും നില്ക്കുന്ന ജ

നങ്ങൾ നീ എന്നെ അയച്ചു എന്ന

വിശ്വസിക്കെഴുന്നതിന്, അവരുടെ

നിമിത്തമായിട്ടു ഞാൻ ഇത് പറ

ഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ര-ബ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട അവ

ൻ, ലാസ്റ്റെസ്, പുറത്ത വരിക എ

ന്ന ഒരു മഹാ ശബ്ദത്തൊട വിളി

ദ്ര. അപ്പൊൾ മരിച്ചവൻ കൈക

ളും കാലുകളും പ്രതശിലകൾ കൊ

ബ കെട്ടപ്പെട്ടവനായി, വുറ്റത്ത വ

നു : അവിൻറ മുഖവും ഒരു ശില

കൊണ്ട് ചുറ്റും കെട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു:

യെശു അവരൊട്, അവനെ കെട്ട

ഴിച്ച, പൊകുവാൻ വിടുവിൻ, എ

ന്ന പറയുന്നു.

തിയും എടുതുകൊള്ളൂം എന്ന പറ

6ത്തു.

രൻ എന്നാറെ അവരിൽ ഒരുത്ത

ൻ ആ വഷത്തിൽ പ്രധാനാചാഴ്വ

നായ കയ്യാഫ അവരൊട്, നിങ്ങ

് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല,

@ം ജാതി ഒക്കെയും നശിച്ചുപൊ

കാതെ, ഒരു മനുഷ്യൻ ജനത്തിന്

വെണ്ടി മരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡെയാശൃ

മാകുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ വിചാരിക്കു

ന്നതുമില്ല എന്ന പറഞ്ഞു.

@ച എന്നാൽ ഇത് അവൻ താനാ

യിട്ട പറയാതെ, അവൻ ആ വക്ഷ

ത്തിൽ പ്രധാനാചാഴ്വനാക്കൊണ്ടു,

യെശു ആ ജാതിക്ക വെണ്ടി മരിക്കും

എന്ന ടീഘദഗ്ദനമായിട്ട പറഞ്ഞു;

@വ ആ ജാതിക്ക വെണ്ടി മാത്രവുമ

ല്ല, ചിന്ന ഖപ്പട്ടിരിക്കുന്നവ അായി വൈദ

വത്തിന്റെ മക്കളായവരെ അവൻ

ഒന്നായിട്ട ക്രട്ടെണ്ടുന്നതിനും ക്രടെ

ആകനു.

ഭൂമ്പ, അപ്പൊൾ ആ ദിവസം മു

തൽ അവ& അവ 6 ന കൊല്ലുവാനാ

യിട്ട ക്രടി ആ6ലാചന ചെയ്യ.

രു അപ്പൊൾ മറിയയുടെ അടു ഭൂരം അത്കൊണ്ട യെശു പിന്നെ



യൊഹന്നാൻ ഫവ അ. വ്വൻ

യെഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പരസ്യ മ്പ് അതെപ്പാഠം മറിയ ഒരു റാത്തൽ

മായി സഞ്ചരിക്കാതെ, അവിടെനി വില എറിയതായ നറുല് തെലു

ന വനത്തിനു സമീപത്തുള്ള ഒരു

ദെശ ത്തിൽ, എപ്രായിമെന്ന ചൊല്ല

പ്പെട്ട നഗരത്തിലെ ക്ക പൊയി, അ

വിടെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊട ക്ര

ടെ പാത്തു.

@@ അന്ന യെഹൂദന്മാരുടെ പെ

സഹാ സമീപിച്ചിരുന്നു. പെസഹാ

യ്ക്കു മുബൈ ആ നാട്ടിൽനിന്ന് പല

രും, തങ്ങളെ ശുദ്ധം ചെയ്യെണ്ടു

ന്നതിന, യെറുശലമിലെക്കു പൊയി.

@ൗ അപ്പൊഠം അവർ യെശുവി

നെ അനെപഠിച്ചു. ദൈവാലയ

ത്തിൽ നില്പ്പൊൾ, തമ്മിൽ തമി

ൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങിനെ തൊന്നുന്നു,

അവൻ പെരുനാളിന വരികയി

ല്ല എന്നൊ? എന്ന പറഞ്ഞു

@9 എന്നാൽ പ്രധാനാചാഴ്വന്മാ

രും പറിശന്മാരും അവനെ പിടി

പ്പാനായിട്ട്, അവൻ ഇ(ിക്കുന്നെടം

യാതൊരുത്തനും അറിഞ്ഞാൽ, അത

അറിയിക്കണ്ടം എന്ന അവർ കല്പന

കൊടുത്തിരുന്നു.

്ലവ- അുായം.

ച യെശു തന്റെ കാലുകളെ കഴു

കിയ മറിയെക്കായി ഒഴികഴിവ

പറയുന്നത്.-cവ അവൻ യെറു

ശലമിലെക്കു കസെറുന്നത്.

അപ്പൊ പെസഹായ്ല, ആറ് ദി

വസം മുമ്പെ യെശു ബൈതാനിയാ

വന്നു. അവിടെ മരിച്ചിരുന്നവ

നായി, താൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന ഉ

യിപ്പിച്ചവനായ ലാസറസ് ഉണ്ടാ

യിരുന്നു.

വ അവിടെ അവർ അവന ഒരു

അത്താഴം ഉണ്ടാക്കി. എന്നാറെ മാ

രാ ശുശ്രൂഷചെയ്തു. എന്നാലൊ ലാ

സ്റ്സ് അവനെ9ട ക്രടെ ഭക്ഷണ

ത്തിനിരുന്നവരിൽ ഒരുത്തൻ ആ

എടുത്തിട്ട, യെശുവിന്റെ കാലുക

ളിൽ തെച്ഛ, തന്റെ തലമുടി കൊ

ണ്ട അവന്റെ കാലുകളെ തുവതി,

ആ തൈലത്തിന്റെ പരിമളത്താൽ

വിട നിറയപ്പെട്ടു.

ര. അപ്പൊൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാ

രിൽ ഒരുത്തനായി, അവനെ കാ

ണിച്ചുകൊടുപ്പാനുള്ളവനായി, ശി

മൊന്റെ പുത്രനായ യെഹൂദ ഇസ്ല

റിയൊത്ത,

@ എന്തകൊണ്ട oരം തൈലം മു

നൂറ പണത്തിന് വിറ്റ, ദരിദ്രക്കാ

ക് കൊടുക്കപ്പെടാത്തത്? എന്ന പറ

ആ അവൻ ദരിദ്രക്കാൿായി വിചാര

പ്പെട്ടതകൊണ്ടല്ല, അവൻ കള്ളനാ

ക്കൊണ്ടും, തനിക്കു മടിശ്ശില ഉണ്ടാ

യിട്ടു, അതിൽ ഇടപ്പെട്ടത ചുമന്നത്

കൊണ്ടും അത്രെ, ഇത് പറഞ്ഞത്.

അപ്പൊൾ യെശു, അവളെ വി

ട, എന്നെ കല്ലറയിൽ അടക്കുന്ന ദി

വസത്തിനായിട്ട അവd് ഇത് സം

ഗ്രഹിച്ചു

വ്വ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

ക ലർിദ്രക്കാർ എപ്പൊഴും നിങ്ങളെ3

് ക്രടെ ഉണ്ട് ; നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ

എപ്പൊഴും ഇരിക്കുന്നില്ല താനും എ

ന പറഞ്ഞു.

ൻ r അത്കൊണ്ട യെഹൂദന്മാരി

ൽ വളര ജനങ്ങൾ അവൻ അ

വിടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു: യെ

ശുവിന്റെ നിമിത്തമായിട്ടു മാത്രമ

ല്ല, അവൻ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉ

യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ലാസ്റസിനെ കാണാ

നായിട്ടും വന്നു.

ചം എന്നാൽ പ്രധാനാചാഴ്ചന്മാർ

ലാസറസിനെയും ക്രടെ കൊല്ലുവാ

നായിട്ട ആലൊചന ചെയ്യു

കഥ അതെന്തക്കൊണ്ടെന്നാൽ അ

X

യിരുന്നു. വൻ ഹെത്തുവായിട്ട യെഫ്രാ



വ_വU യൊഹന്നാൻ മഹ്മ അ.

രിൽ പലരും പൊയി, യെശുവിൽ

വിശ്വസിച്ചു.

ചവ | പിറെറ ദിവസം പെരു

നാളിന് വന്നിട്ടുള്ള വളര ജന

ങ്ങൾ യെശു യെറുശലമിലെക്കു വരു

നുണ്ട് എന്ന കൊക്കുകൊണ്ട്,

ഥന. കര86ത്താല കളെ എടുത്ത്,

അവനെ എതിരെല്ലുന്നതിനായിട്ട

പുറപ്പെട്ട പൊയി, ഒശാന, കരാ

വിനെൻറ നാമത്തിൽ വരുന്ന ഇസ്രാ

എലിന്റെ രാജാവ സ്കൊത്രം ചെ

യ്യപ്പെട്ടവനാകുന്നു, എന്ന വിളിച്ച

പറഞ്ഞു. -

ഛ. പിനെ യെശു ഒരു കഴുതക്കു

ട്ടിയെ കണ്ടാവെ, അതിനെ രീ കയ

റിയിരുന്നു:

ക@ സിയൊന്റെ പുത്രി, ഭയപ്പെ

ടരുത്: കണ്ടിലും, നിന്റെ രാജ്

വ ഒരു കഴുത ആൺകുട്ടിയിലെമ്പര്

ഇരുന്നുകൊണ്ടു വരുന്നു, എന്ന എഴു

തിയിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നെ.

ചണ്ഠ എന്നാൽ • അം കാഴ്വങ്ങളെ അ

വന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആടിയിൽ രി

രിച്ചറിഞ്ഞില്ല. എന്നാലും യെശു മ

ഹതപപ്പെട്ടതിന്റെ ശൈഷം, അ

പ്പൊൾ ഇാഴ്വങ്ങൾ അവനെ കി

ച്ച എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നും, ഇക്കാ

യ്യങ്ങളെ അവർ അവനൊട ചെയ്യു

എന്നും അവർ ഒര്ത്തു. -

ച് അത്കൊണ്ട് അവൻ ലാസ്റ

സിനെ പ്രെതക്കല്ലറയിൽനിന്ന് വി

ളിച്ചു. അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന

ഉയിപ്പിച്ചപ്പൊൾ, അവനൊട ക്ര

ടെ ുണ്ടായിരുന ജനങ്ങൾ സാ

ക്ഷിപ്പെടുത്തി

ചവ്വ ഇത് ഹെത്തുവായിട്ട അവൻ

cരം അത്ഭുതം ചെയ്യു എന്ന ജന

ങ്ങൾ കെട്ടതകൊണ്ട്, അവരും അ

വനെ എ തി തെറ്റു പൊയി.

ഥൻ അത്കൊണ്ട് പറിശന്മാർ ത

ണുന്നുവൊ? കണ്ടാലും, ലൊകം അ

വന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നുപൊയി,

എന്ന പറഞ്ഞു.

വം T മെലും ആ പെരുനാളിൽ

ബ്ബം ചെയ്താനായിട്ട ബ

ർിൽ ചില ഗ്രെക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരു

ബ

വ. ആകയാൽ ആയവർ ഗലി

ലെയായിലെ ബെതന്റെസലായിൽ

നിന്നുള്ള ഫിലിപ്പൊസിന്റെ അടു

കൽ വന്ന, ഗുരൊ, യെശുവിനെ കാ

ണമാൻ ഞങ്ങൾക്കു മനസ്സായിരിക്കുന്നു

എന്ന അവനൊട അപെക്ഷിച്ചു.

വ്വ ഫിലിപ്പൊസ വനം അന്ത്ര

യൊസിനൊട പറയുന്നു. പിന്നെ

അന്ത്രയൊസും ഫിലിപ്പൊസും യെ

ശുവിനൊട പറഞ്ഞു.

വമ്പ. അപ്പൊൾ യെശു അവയൊ

ട ഉത്തരമായിട്ട, മനുഷ്യന്റെ പു

ത്രൻ മഹത്വപ്പെടെണ്ടുന്ന സമയം

ബ.

വര. ഞാൻ സത്യമായിട്ട, സ്തൃ

മായിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു. ഒരു

കൊതമ്പമണി' നിലത്തിലെക്കു പി

ണ, ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ, അത് ത

നിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ചാ

കുന്നു എങ്കിൽ, വള്ളത ഫലം തരു

ബ.

വ@ തന്റെ ജീവനെ സ്റ്റെഫിക്കു

നവൻ അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തും ;

പിനെ ഇഹലൊകത്തിൽ തന്റെ

ജീവനെ പകൈക്കുന്നവൻ അതി

നെ നിതൃ ജിവനിലെക്കു കാതൃ

കൊള്ളും. -

വസ്ത ഒരുത്തൻ ഇനിക ♔ശ്രാ

ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ എന്റെ

പിന്നാലെ വരട്ടെ; പിനെ ഞാൻ

എവിടെ ഇിക്കുന്നുവൊ, അവിടെ

എന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും:

അത്രയുമല്ല ഒരുത്തൻ ഇനിഷ് ശുശ്രൂ

ജിൽ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും പ്ര| ഷ ചെയ്താൽ, അവനെ (ഏ.ഐൻറ്)

യൊജനും വരുത്തുനില്ല എന്നു കാ പിതാവ് ബഹുമാനിക്കും.
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വ.5 ഇപ്പൊൾ എന്റെ ആത്മാവ

വ്യാകലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാ

ൻ എന്തു പറയെണ്ടു്? പിതാവെ,

ം അം സമയത്തിൽനിന്ന് എന്നെ ര

ക്ഷിക്കെണാം : എന്നാലും ഇത് വെഹതു

വായിട്ട ഞാൻ അം സമയത്തിന

ബ,

. വ.ു പിതാവെ, നിന്റെ നാമം

മഹതചപ്പെട്ട ഒത്തണം എന്ന പറ

ഞ്ഞു. അപ്പൊൾ ഞാൻ അത് മഹ

തചപ്പെടുത്തി എന്നും, പിനെയും മ

ഹതചപ്പെടുത്തുമെന്നും, ഒരു ശബ്ദം

സപ്റ്റത്തിൽനിന്നു വന്നു.

വൻ അതു കൊണ്ട് അികെ നി

ന്ന അത കെട്ടിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ, ഇ

ടിമുഴക്കും ഉണ്ടായി. എന്ന് പറഞ്ഞു:

മറ്റ് ചിലർ, ഒരു ദൈവദൂതൻ അ

ബS സംസാരിച്ചു, എന്ന വര

ഞഞ്ഞു.

മ്പം യെശു ഉത്തരമായിട്ട, രം

ശബ്ദം എന്റെ നിമിത്തമല്ല, നിങ്ങ

ളൂ.ജെ നിമിത്തം തന്നെ ഉണ്ടായത്.

ു. ഇപ്പൊൾ ഇഹലാകത്തി

ഖൻറ വൃായവിധി ആകനു: ഇ

പ്പൊൾ ഇഹലൊകത്തിന്റെ പ്രഭു

പുറത്തെക്കു തള്ളപ്പെടുs.

ാ.വ. അത്രയുമല്ല ഞാൻ ഭൂമിയിൽ

ന്ന ഉയര്തപ്പെടുമെങ്കിൽ, ഞാൻ

എല്ലാവരെയും എന്റെ അടുക്കൽ

ആകഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു.

മ്പന. ഇത താൻ എതപ്രകാരമുള്ള

മരണമായി മഡ"പ്പാനിരിക്കുന്നു എ

ന അവൻ അടയാളമായി പറഞ്ഞു.

മ്പര. ജനങ്ങൾ അവനൊട ഉത്ത

തമായിട്ട, ക്രിസ്തു എന്നനെക്കും ഇി

ക്കുന്നു എന്ന ഞങ്ങൾ വെഭപ്രമാണു

ത്തിൽനിന്ന കെട്ടിരിക്കുന്നുവല്ലൊ :

നിയൊ മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ ഉയ

ത്തപ്പെടെണ്ടുന്നതാകുന്നു എന്ന എ

ങ്ങിനെ പറയുന്നു? ം മനുഷ്യ

ചെൻറ പുത്രൻ ആർാകുന്നു? എന്ന

ന ആ അപ്പൊൾ യെശു അവരൊ

ട, ഇനിയും കറഞ്ഞൊരു ക ലം

വെളിച്ചം നിങ്ങളൊട ക്ര ിട ജുണ്ട്.

ഇരുൾ നിങ്ങളുടെ മെര് വൻ96 ത

ഇർിക്കെണ്ടുന്നതിന് വെളിച്ചം നി

ങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുനെടത്തൊളം നs

നുകൊd്വിൻ : ഇരുളിൽ നടക്കു

ന്നവൻ താൻ എവിടെക്ക പൊക

ന്നു എന്ന അറിയുന്നില്ലല്ലൊ. -

മ്പ.സ്ത്ര വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കു

നെട് അാളം നിങ്ങൾ വെളിച്ച

ത്തിന്റെ മക്കൾ ആകെണ്ടുന്നതിന്,

വെളിച്ചത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ, എ

ന്ന പറഞ്ഞു. യെശ്ല അം ക5യ്യങ്ങ

ജെ. പറഞ്ഞു, പിന്നെ പുറപ്പെട്ട,

അവർ ൽനിന്ന മറഞ്ഞു.

മ്പ9 T എന്നാൽ അവൻ ഇപ്ര

കാരമുള്ള വളർ അത്ഭുതങ്ങളെ അ

വരുടെ മുമ്പാക ചെയ്തിട്ടും, അവർ

അവ:ിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല.

ബവൃ കരാവെ, ഞങ്ങളുടെ വ

ത്തമാനം വിശ്വസിച്ചവൻ ആര്?

ക്താവിന്റെ ഭുജം ആൿ വെളി

പ്പെട്ട്? എന്ന പറഞ്ഞ യശായ ദി

ഘദശിയുടെ വചനം നിവൃത്തികെ

ണ്ടുന്നതിന് തന്നെ.

മ്പൻ ആയതകൊണ്ടു അവക വി

ശ്വസിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതെന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ യശായ പിനെയും

വപറഞ്ഞു.

രം അവർ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാ

ണാതെയും, ഹൃദയം കെ ബ തിരി

ച്ച്lയാഭതയുക, മനസ്സതി(ിയപ്പെ

ടാതെയും, ഞാൻ അവരെ സൌഖ്യ

മാകാതെയും ഇിപ്പാനായ ടൂ, അ

വൻ അവരുടെ കണ്ണുകളെ കരുടാ

കി, അവരുടെ ഹൃദയവും കഠിനമാ

കിയിരിക്കുന്നു. -

രം്ഥ •രം കായ്യങ്ങളെ യശായ അ

ബൻം ബഠ കണ്ട അബബ

കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പൊൾ പറ

X 2

ഠപറഞ്ഞു. ഞ്ഞു.
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രവ. എങ്കിലും പ്രമാണികളിൽ വെ | യുന്നു: അത്കൊണ്ട് ഞാൻ സംസാ

ച്ച പലരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.

എന്നാൽ അവർ തങ്ങൾ സഭയിൽ

നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാ

നായിട്ടു, പഠിശന്മാരുടെ നിമിത്തം

അവനെ അനുസരിച്ചു പറഞ്ഞില്ല.
രംമ്പ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ

ദൈവത്തിന്റെ സ്പതിയെക്കാൾ മ

നുഷ്യരുടെ സ്കൃതിയെ എറ്റവും അ

ധികമായിട്ട സ്റ്റൈഹിച്ചു.

രര് ' പിന്നെ യെശു ഉറെക്ക വി

ളിച്ച പറഞ്ഞു, എന്നിൽ വിശ്വസി

ക്കുന്നവൻ എന്നിൽ തന്നെ അല്ല എ

ഒന്ന അയച്ചവനിലും വിശ്വസിക്കു

ബ.

ര@ അത്രയുമല്ല എന്നെ കാണുന്ന

വൻ എന്നെ അയച്ചുവനെ കാണു

ബ.

രം് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ

ഒരുത്തനും ഇരുളിൽ പാകാതെ ഇ

ർിപ്പാനായിട്ട, ഞാൻ ലൊകത്തിലെ

ക് വെളിച്ചമായിട്ട വന്നിരിക്കുന്നു.

രു ചിനെ ഞാൻ ലൊകം വി

ധിപ്പാനായിട്ടല്ല, ലൊകം അകലിപ്പാ

നായിട്ടു തന്നെ വന്നതകൊണ്ടു, ഒരു

ത്തൻ എന്റെ വചനങ്ങളെ കെട്ട,

വിശ്വസിക്കാതെ ഇരുന്നാര്, ഞാൻ

അവനെ വിധിക്കുന്നില്ല.

ര-വ്വ എന്നെ നിരസിച്ചു, എന്റെ

വ.ഥuനങ്ങ6 ജൂ, 6 ചെക6 ക0ള്ള 06ത ഇ

രിക്കുന്നവന തന്നെ വിധിക്കുന്ന വ

ൻ ഒരുത്തൻ ഉണ്ട്: ഞാൻ പറഞ്ഞി

ടൂള്ള വചനം തന്നെ ഒടുക്കത്തെ ഭി

വസത്തിൽ അവനെ വിധിക്കും.

രംൻ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞ,ാ

ൻ ഞാനായിട്ട പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എ

നെ അയച്ചു പിതാവായവൻ ത

ന്നെ ഞാൻ ഇന്നത പറയെണമെ

ന്നും, ഇന്നത സംസാരിക്കെണമെ

ന്നും ഇനിക്കു കല്പന തന്നിരിക്കുന്നു.

@ം അവന്റെ കല്പന നിരൂ ജി

|രിക്കുന്ന കാഴ്വങ്ങളെ പിതാവ് എ

ന്നൊട പറഞ്ഞ പ്രകാൻം തനെ

ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു.

്ഥന. അഭജൂായം.

ഫ സെയശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ

കാലുകളെ കഴുകി വിനയത്തി

ന്നായിട്ടും ഗ്ലൈഹത്തിനായിട്ടും

അവക ബുദ്ധി ഉപദെശിക്കുന്ന

ത്.--വ.) അവൻ പമെത്രാസ ത

ന്നെ ഉപെക്ഷിക്കുന്ന സംഗതി

അവനു മുമ്പുക്രട്ടി ഒാമപ്പെടുത്തു

ബ

പിന്നെ 6്വ-lസവാ എന 6വഷത

| നാൾക്കു മുമ്പെ യെശു ഇഹലൊകം

വിട്ട, പിതാവിന്റെ അടുകൽ പൊ

കെണ്ടുന്നതിന് തന്റെ സമയം വ

നു എന അറിഞിട്ട, ലൊകത്തി

ലുള്ള തനിക്കു സ്പന്തമുള്ളവരെ സ്റ്റെ

ഹിക്കൊണ്ട്, അവൻ അവരെ അ

വസാനത്തെത്താളം ജെഹിച്ചു.

വ പിന്നെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ്ശ

ഷം, പിശാച അപ്പോൾ തന്നെ ശി

മൊന്റെ പുത്രനായ യെഹൂദ ഇ

സ്നറിയൊത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ,അ

വനെ കാണിച്ചുകൊടുപ്പാനായി്:- ട്.

ന. യെശു പിതാവ് സകലവും ത

ന്റെ കൈകളിൽ എല്പിച്ചു എന്നും,
താൻ ഖെലവത്തിൽനിന വാക്കപ്പ

ട്ട വന്നു എന്നും, ദൈവത്തിന്റെ

അടുക്കൽ പൊകന്നു എന്നും അറി

ഞ്ഞിട്ട്

ര. അവൻ അത്താഴത്തിൽനിന്ന് എ

ഴുനിടറ, തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ ഊരി

വെച്ചു. ഒരു ശില എടുത്ത്, തന്നെ

അനയിൽ ചുറ്റി കെട്ടികൊണ്ടു.

@ പിന്നെ അവൻ ഒരു പാത്രത്തി

വൻ ആകുന്നു എന്നും ഞാൻ അറി ൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു, ശിഷ്യന്മാരുടെ
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കാലുകളെ കഴുകുവാനും, താൻ അ| യുതിന്നത എന്ന നിങ്ങൾ അറിയു

രയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന ശില കൊണ്ട' നുവൊ?

തുവരുത്തുവാനും ആരംഭിച്ചു. കമ്പ നിങ്ങഠം എനെ ഗുരുവെന്നും

ആ അപ്പൊൾ അവൻ ശിമൊൻ കതാവെന്നും വിളിക്കുന്നു: നിങ്ങൾ

പമെത്രാസിന്റെ അടുക്രൻ വരുന്നു . . നന്നായി പറയുന്നു; എന്തകൊണ്ടെ

എന്നാറെ പത്രൊസ അവനൊട, |നാൽ ഞാൻ അപ്രകാരം തന്നെ

കരiാവെ, നീ എന്റെ കാലുകളെ |ആകുന്നു

കഴുകന്നുവൊ? എന്ന പറഞ്ഞു ഥരം അത്കൊണ്ട ്നിങ്ങളുടെ]

5 സെയശു ഉത്തരമായിട്ട അവനൊ|കരാവും ഗുരുവുമായുള്ള ഞാൻ നി

ട, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്ന |ങ്ങളുടെ കാലുകളെ കഴുകിട്ടുണ്ട് എ

നി ഇപ്പൊക അിയുന്നില്ല; നീ പി'ങ്കിൽ, നിങ്ങളു.ം തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാ

നെ അറിയും താനും എന്ന ചഠ; ലൂകളെ കഴുകെണ്ടുന്നതാകുന്നു.

ഞ്ഞു. | ഫ@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ

വ്വ പത്രൊസ അവനൊട, നി, നിങ്ങൾക്ക് ചെയുതപൊലെ തന്നെ

ഒരുനാളും എന്റെ കാലുകളെ കഴു|നിങ്ങളും ചെയ്താനായിട്ട ഞാൻ നി

ഒകണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. യെശു അ

വനൊട ഉത്തരമായിട്ട, ഞാൻ നി

നെ കഴുകുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിനക

എന്നൊട ക്രടെ ഒരു പങ്കില്ല എന്ന

വപറഞ്ഞു.

ൻ ശിമൊൻ പത്രൊസ അവനൊ

ട, കരാവ, [എന്റെ] കാലുക

ളെ മാത്രമല്ല, [എന്റെ ബ

ജെ.യും [എന്റെ] തലയും ക്രടെ

എന്ന പറയുന്നു.

ഠം യെശു അവനൊട, കഴകപ്പെ

ട്ടിരിക്കുന്നവൻ കാലുകളെ മാത്രമല്ലാ

തെ കഴുകുവാൻ ആവശ്യമില്ല. അ

വൻ മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ത

ന്നെ ആകുന്നു : നിങ്ങളും ശുദ്ധിയു

ള്ളവരാകുന്നു, എല്ലാവരുമല്ല താനും

എന്ന പ് റയുന്നു.

ഫ.ഠ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ

ബ കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവനെ

അറിഞ്ഞു; ആയതകൊണ്ട് അവൻ

നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശുദ്ധിയുള്ളവയ

ല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

ഫവ പിനെ അവൻ അവരുടെ

കാലുകളെ കഴുകി, തന്റെ വസ്ത്ര

ങ്ങളെ എടുത്തതിന്റെ ശൈഷം, അ

വൻ പിന്നെയും ഇരുന്ന്, അവരൊ

ഞed്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം തനു.

ചആ ഞാൻ സതൃമായിട്ട, സതൃമ: ,

യിs നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു, ശുശ്രൂ

ഷ്കാരൻ തന്റെ യജമാനമെനക്കാ

ൾ വലിയവനല്ല: അയക്കപ്പെട്ടവൻ

തന്നെ അയച്ചുവനെക്കാൾ വലിയവ

നുമല്ല.

ക oരം കാഴ്വങ്ങളെ നിങ്ങൾ അ

റിയുന്നു എങ്കിൽ, ഇവ ചെയുാൽ നി

ങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവർ ആകന്നു.

ഫവൃ i് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാ

വരെയും കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. ഞാ

ൻ തെരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ അറി

യുന്നു. എന്നാലും വെലവാകൃം നിവൃ

ത്തിയാകെണ്ടുന്നതിനായിട്ട എന്നൊ

ട ക്രടെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ അ

ന്റെ കരികാൽ എന്റെ നെതെ ഉ

യതിയിരിക്കുന്നു.

.ംൻ ഇത് ഉണ്ടാകുമ്പൊൾ ഞാൻ

|[അവൻ) ആകുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ

വിശ്വസിക്കണ്ടുന്നതിനായ,ട്ട അത്

ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പെ ഇപ്പൊൾ

ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറയുന്നു.

വം ഞാൻ എവനെ അയക്കുന്നു

വൊ, അവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ

എന്റെ കൈക്കൊള്ളുന്നു; എന്നെ

ട പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ അയച്ച



ബ_മ്പര്' യൊഹന്നാൻ മമ്പ ആര.

വനെയും കൈക്കൊള്ളുന്നു, എന്ന  ു മടിശ്ശീലയുണ്ടാകകൊണ്ട്, പെ

ഞാൻ സതൃമായിട്ട, സതൃമായിട്ട രൂനാളിന നമുക്ക ആവശൃമായിട്ടു

നിങ്ങളൊട പറയുന്നു. ള്ള വസ്തുക്കളെ കൊളെ ണം എ.

വ.ം ഇവ പറഞ്ഞിട്ട, യെശു ആ നൊ, ദിദ്രാക് എതാനും കൊട്ട

തമാവിൽ വൃാകുലപ്പെട്ടു. നീങ്ങളിൽ കെ. ണം എന്നൊ, യെശു അവനൊ

. ഒരുത്തൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടൂ ട പറഞ്ഞു എന്ന നിരൂപിച്ചു.

ക്കും എന്ന് ഞാൻ സ്തൃമായിട്ട, സ ബം അപ്പൊൾ അവൻ ആ ഖ

തൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു ബന്ധം വ ങ്ങ്, ഉടനെ പുറപ്പെട്ട

എന്ന സാക്ഷി പറഞ്ഞു. പൊയി അപ്പൊൾ രാത്ര യായിരു

വ.വ. അപ്പൊൾ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ , നു.

ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന സംശ ബ. "് അത്കൊണ്ടു അവൻ പു

യിച്ചുകൊണ്ട്, തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോ, റപ്പെട്ട പൊയതിന്റെ ശൈഷം
കി. | യെശു പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊൾ മനുഷ്യ

വമ്പ. അന്ന അവന്റെ ശിഷ്യന്മാ ന്റെ പുത്രൻ മഹതപപ്പെട്ടിരിക്കു

രിൽ വെച്ച യെശു സ്റ്റൈഹിച്ചിട്ടുള്ള |നര, രൈഭവവും അവനിൽ മഹതപ്

വനായ ഒരുത്തൻ യെശുവിന്റെ പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മാവിടത്തിൽ ചാരിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മ്പവ ലൈവം അവനിൽ മഹതപ

വരം അത്കൊണ്ട ആരെ കുറിച്ച പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ലൈവം അ

അവൻ പറഞ്ഞു എന്ന ചൊദിപ്പാ വനെ തന്നിൽ തന്നെ മഹതപപ്പെട്ട

നായിട്ട, ശിമൊൻ പത്രൊസ അ| തൃം, ശീഘ്രമായിട്ട അവഒന മഹ

വന ആംഗികം കാണിച്ചു. പപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

വ@ അപ്പൊൾ അവൻ യെശുവി| ബബ പൈതങ്ങളെ ഇനി കുറ

ന്റെ മാവിടത്ത്ര ചരിഞ്ഞുകൊ ഞൊരു കാലം ഞാൻ നിങ്ങളൊട

ണ്ട്, അവനൊട, കരാവെ, അ| ക്രടെ ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നെ

വൻ ആരാകന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു. | അനെപ്ഷിക്കും, അത്രയുമല്ല ഞാൻ

വ.ആ യെശു ഉത്തരമായിട്ട, ഞാൻ പൊകനെടത്തെക്കു നിങ്ങൾക്കു വ

അപ്പഖണ്ഡം മുകി, ആക കൊടുക|രുവാൻ കഴികയില്ല എന്ന് ഞാൻ

മൊ, അവൻ തന്നെ ആകന്നു എന്ന | യെഫ്രഭന്മാരൊട പറഞ്ഞപ്രകാരം

പറഞ്ഞു. അവൻ ഖണ്ഡം മുകിയതി തന്നെ, ഇപ്പൊൾ നിങ്ങളൊടും പ

ന്റെ ശൈഷം ശിമൊന്റെ പുത്ര | റയുന്നു.

നായ യെഹൂദ ഇസ്ലറിയൊത്താക്ട| ബര് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്റ്റേ

കൊടുത്തു. |ഹിക്കണം, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്റ്റെ

വ9 പിനെ ഖണ്ഡത്തിന്റെ ശൈ | ഹിച്ചതപൊലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ

ഷം സാത്താൻ അവനിലെക്കു പ്ര!തമ്മിൽ സ്റ്റെഫിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു

വെശിച്ചു. അപ്പൊൾ യെശു അവ പുതിയ കല്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക

നൊട്, "നീ ചെയ്യുന്നത് ശിഷ്ട്രമായി തരുന്നു. -

ട്ട ചെയ്തു, എന്ന പറഞ്ഞു. ബ@ നിങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ തമ്മിൽ

വവ്വ എന്നാൽ ഇത് അവൻ അവ|ജെഹമുണ്ടെങ്കിൽ,ഇതിനാൽ എല്ലാ

നൊട എന്തിനായിട്ട പറഞ്ഞു എ വരും നീങ്ങൾ എന്റെ ശിക്ടോ

ന്ന മെശയിൽ ഇരുന്നവരിൽ ഒരു രാകുന്നു എന്ന് അറിയും.

ത്തനും അറിഞ്ഞില്ല. മ്പനൂ ശിമൊൺ പക്കത്രാസ അവ

*

ി

പൻ എന്തെന്നാൽ ചിലർ,യെഫ്രദാ I നൊട, കരാവെ, ൻ) എചിടെക



യൊഹന്നാൻ ഫര് അ. വമ്പ@

പൊകനു? എന്ന വറഞ്ഞു. യെശു

അവനൊട ഉത്തരമായിട്ട, ഞാൻ

പൊകനെടുത്തെക്കു നിനക്കു - ഇ

പ്പൊൾ എന്റെ പിന്നാലെ വരു

വാൻ കഴികയില്ല; എന്നാൽ പി

നെ നീ എന്റെ പിന്നാലെ വരും

എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പു പത്രൊസ അവനൊട, ക

താവെ, ഇനിക ഇപ്പൊൾ എന്തി

ന, നിന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ

കഴിയാത്തത്? ഞാൻ നിനക വെ

ണ്ടി എന്റെ ജീവനെ വെച്ചുകള

യും എന്ന പഠഞ്ഞു.

മ്പവൃ യെശു അവനൊട ഉത്തര

മായിട്ട, നീ ഇനിക വെണ്ടി നി

ഒൻറ ജീവനെ വെച്ചുകളയുമൊ?

നി എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മറുത്ത

പറയുവൊളത്തിന പൂവൻ കൊഴി

ക്രകയില്ല, എന്ന ഞാൻ സുമായി

ട്ട്, സതൃമായിട നിന്നൊട ചഠയു

നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ഫര് അുായം.

. യെശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ആ

ശപസിപ്പിക്ക്യും.--സ്നേ ത,ാൻ ത

ചെണ് വഴിയും, സ്തൃവും, ജീവ

നും ആകനു എന്ന അവ തൊട

ഋഷ്ടരായി പഠകയും ചെയ്യുന്നത്.

നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വ്യാകുലപ്പെ

ടരുത്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വി

ശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിലും വിശ്വസി

പ്പൻ.

വ. എന്റെ പിതാവിന്റെ വീ

ട്ടിൽ അനെകാ വാസസ്ഥലങ്ങൾ

തു ബു : അപ്രകാരമല്ല എന്നുവരികി

ൽ, ഞാൻ നിങ്ങളൊടു പറയുമായി

രുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥ

ലം യത്ന മാക്കുവാൻ പൊകുന്നു.

ബ ഞാൻ പൊയി, നിങ്ങൾക്ക

സ്ഥലം യത്നമാക്കുന്നു എന്ന വരി

കൽ. ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു

ണ്ടുന്നതിന്, ഞാൻ പിന്നെയും വ

ന്ന, നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കലെ

ക് പരിഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളും.

ബ വിടെ:രക്ഷിച്ചു. ഞാൻ എവിടെ

പൊകുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ അറിയു

ന്നു, വഴിയും അറിയുന്നു.

@ തൊമാസ അവനൊട, കരാ

വെ, നീ എവിടെ പൊകന്നു എന്ന

ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; പിന്നെ ഞ

ങ്ങൾക്ക് വഴി എങ്ങിനെ അറിവാൻ

കഴിയും? എന്ന് പറയുന്നു.

നൂ യെശു അവനൊട, ഞാൻ ത

നെ വഴിയും, സതൃവും, ജീവനും

ആകനു: ഒരുത്തനും എന്നാൽ അ

ല്ലാതെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ വ

രുന്നില്ല.

സ്ത്ര നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു

എങ്കിൽ, എന്റെ പിതാവിനെയും

അറിയുമായിരുന്നു: വിശെഷിച്ചും ഇ

തമുതൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയു

ന്നു, അവനെ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് എന്ന പ

ഠയുന്നു.

വ്വ ഫിലിപ്പൊസ അവനൊട, ക

താവെ, പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക

കാണികെണം, എന്നാൽ അത് ഞ

ങ്ങൾക്കു മതി എന്ന പറയുന്നു.

ൻ യെശു അവനൊട പറയുന്നു,

ഫിലിപ്പൊസെ, ഞാൻ ഇത്രകാല

മായി നിങ്ങളൊടെ കൂടെ ഇരുനി

ട്ടം, നീ എന്നെ അറിഞ്ഞില്ലയൊ?
എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളവൻ പിതാവി

ന്റെ കണ്ടു; പിന്നെ പിതാവിനെ

ഞങ്ങൾക്ക് കാണികെണമെന്ന നീ

എങ്ങിനെ പറയുന്നു?

ഥം ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ

എന്നിലും ആകുന്നു എന്ന നി വി

ശപസിക്കുന്ന ഋയൊ? ഞാൻ ന ങ്ങ

ളൊട പറയുന്ന വചനങ്ങളെ ഞാ

ൻ എന്നാൽ തന്നെ പറയുന്നില്ല. എ.

ന്നാൽ എന്ന രീ വസിക്കുന്ന പതാ

വായവൻ പ്രവൃത്തിക ു ചെയ്യുന്നു.

വൊ, അവിടെ നിങ്ങളൂ.ം ഇ(ിക്കെ ചു. ഞാൻ പിതാവ് ലൂം പിതാവ്



വമ്പനൃ യൊഹന്നാൻ ഫര് അ.

എന്നിലും ആകന്നു എന്ന എനെ വി| ിഞ്ഞിട്ട ലൊകം പിന്നെ എന്റെ

ശ്വസിപ്പിൻ: ആയതല്ലെങ്കിൽ പ്ര

വൃത്തികളുടെ നിമിത്തമായിട്ടു ത

നെ എന്നെ വിശ്വസിപ്പിൻ.

.ംവ. ഞാൻ സതൃമായിട്ട, സ്തൃമാ

യിട്ട നിങ്ങളൊട പറയുന്നു. എന്നി

ൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ ചെ

യ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ അവനും ചെ

യ്യും; ഇവയെക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള

പ്രവൃത്തികളെയും അവൻ ചെയ്യും.

അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എ

റെർറ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പൊ

ബം

. . പിന്നെയും നിങ്ങൾ എന്റെ

നാമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെ3ദിച്ചാ

ൽ, അത് പിതാവ് പൂുനിൽ മഹ

തചപ്പെടെണ്ടുന്നതിനായിട്ട, ഞാൻ

ചെയ്യും.

ഛ നിങ്ങഠം എന്റെ നാമത്തിൽ

എതെങ്കിലും ചൊദിച്ചാൽ, അത് ഞാ

ൻ ചെയ്യും. -

. ആ |് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്റ്റൈഹി

ക്കുന്നു എങ്കിൽ, എന്റെ കല്പനക

6ള, പ്രമാണിപ്പിൻ,

.ം്നു വിശൈഷിച്ച ഞാൻ എന്റെ

പിതാവിനൊട അപെക്ഷിക്കും.

അപ്പൊൾ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് സ

തൃാത്മാവായ മറെറാരു ആശ്വാസ

പ്രദനെ നിങ്ങളൊട ക്രടെ എന്ന

നെക്കും വസിക്കെണ്ടുന്നതിനു തരും.

ച് അവനെ ലൊകത്തിന് കൈ

കൊൾവാൻ കഴികയില്ല; അതെ

ന്തു കൊണ്ടു ബന്നാൽ അത് അവകെന

കാണുന്നില്ല, അറിയുന്നതുമില്ല. എ

നാലും നിങ്ങൾ അവനെ അറിയു

്നു : അതെന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അ

വൻ നിങ്ങളൊട ക്രടെ വസിക്കു

ന്നു. നിങ്ങളൽ ഇരികയും ചെയ്യും.

.ംവ്വ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉടയവരി

ല്ലാത്തവരായി വിടുകയില്ല. ഞാൻ

നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും.

കാണുകയില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എ

നെ കാണുന്നു: ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന

തകൊണ്ട നിങ്ങളു.ം ജിവിക്കും.

വ.ം ഞാൻ എന്റെൻഠ പിതാവിലും,

നിങ്ങൾ എന്നിലും, ഞാൻ നിങ്ങളി

ലും ആകുന്നു എന്ന ആ ദിവസത്തി

ൽ നിങ്ങൾ അറിയും.

വ.. എന്റെ കല്പനകളെ പ്രാപി

ച്ഛ, അവയെ പ്രമാണിക്കുന്നവനാ

യവൻ എന്നെ സ്റ്റെഫിക്കുന്നവനാക

ന്നു. എന്നാൽ എന്നെ സ്റ്റെഫിക്കുന്ന

വൻ എന്റെ പിതാവിനാൽ സ്റ്റെ

ഹിക്കപ്പെട്ടവനാകം, ഞാനും അവ

നെ സ്റ്റെഹിച്ചു. അവന എനെത്ത

ഒന്ന വെളിപ്പെടുത്തും.

ബ. [ഇസ്ലറിയൊത്ത്]

യെഫ്രഭ അവനൊട, കതാവെ,

ലൊകത്തിന്നല്ല, ഞങ്ങൾക നിന്നെ

നീ വെളിപ്പെടുത്തുവാനിരിക്കുന്നത

എങ്ങിനെ? എന്ന പറയുണു.

വമ്പ ഡെയശു ഉത്തരമായിട്ട അവ

നൊട പറഞ്ഞു, ഒരുത്തൻ എനെ

സ്റ്റൈഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ എ

ന്റെ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിക്കും :

എന്റെ പിതാവും അവഖന സ്റ്റെ

ഹിക്കു, അത്രയുമല്ല ഞങ്ങൾ അ

വമെൻറ അടുക്കൽ വന്ന, അവനൊ

ട ക്രടെ വാസം ചെയ്യും.

വരം എന്നെ സ്റ്റെഹിക്കാത്തവൻ എ

ന്റെ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിക്കുനി

ല്ല വിശൈഷിച്ചും നിങ്ങൾ കെം

ക്കുന്ന വചനം എന്റെൻറതല്ല, എന്നെ

അയച്ഛ പിതാവിന്റെത് തന്നെ ആ

ബ.

വl@ ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട ക്രടെ ഇ

രിക്കുകൊണ്ട്, ഠരം കാഴ്വങ്ങളെ നി

ങ്ങളൊട പറഞ്ഞു.

വൻ പിനെ പിതാവ് എന്റെ നാ

മത്തിൽ അയപ്പാനിരിക്കുന്ന പരി

ശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ആശ്വാസപ്രദ

-

അല്ലാത്ത

്ടൻ ഇനി കുറഞ്ഞൊരു നെരം ക
നൊ, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് സകല



യെഹന്നാൻ മദ്ര അ. വമ്പC)

പും ഉപദെശിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങ

ളൊട പഠഞ്ഞിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ ഒ

ഒകയും നിങ്ങൾക്ക് ഒമ ഉണ്ടാക്കുക

യും ചെയ്യും.

വണ്ണ ഞാൻ സമാധാനം നിങ്ങൾ

ക വെച്ചെക്കുന്നു : ഇനിക്കുള്ള സമാ

ധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു :

ലൊകം തരുന്നത് പൊലെ അല്ല

ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. നിങ്ങ

ളുടെ ഹൃദയം വൃാകലപ്പെടരുത,

അത ഭയപ്പെടുകയുമരുത്.

വവ്വ ഞാൻ പൊകന്നു, പിന്നെ

നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ (തിരികെ)

വരുന്നു എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊട

പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിങ്ങൾ കെട്ടുവ

ല്ലൊ. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്റ്റെഹിച്ചു

എങ്കിൽ, എന്റെ പിതാവ് എന്നെ

കാൾ വലിയവനാകകൊണ്ട്, ഞാൻ

പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പൊകനു

എന്ന പറഞ്ഞതിനാൽ നിങ്ങൾ സ

് ഞാഷപ്പെടുമായിരുന്നു.

വൻ എന്ന 9ര് അത് ഉണ്ടാകാ

 ും, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കെണ്ടുന്നതി

നായിട്ടു, അത് ഉണ്ടാകുനരിന മു

ചെമ്പ ഞാൻ ഇപ്പൊൾ നിങ്ങളൊട

പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മ്പം ഇനിമെൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊ

ട ക്രടെ വള,തെ സംസാരിക്കയില്ല:

എന്തെന്നാൽ ഇഹലൊകത്തിന്റെ

പ്രഭു വരുന്നു, അവന എന്നിൽ ഒരു

കാഴ്ചവുമില്ല.

മ്പ. എന്നാലും ഞാൻ പിതാവി

നെ ചെസ്സ്ഹിച്ചു, പിതാവ് എന്നൊ

ട കല്പിച്ചപ്രകാരം തന്നെ ഞാൻ

ചെയ്യുന്നു എന്ന ലൊകം അറിയെ

ണ്ടുന്നതിനാകുന്നു. എഴുനില്പിൻ, നാം

ഇവിടെനിന്ന പൊക.

്ഥG) അദ്ധ്യായം.

ക്രിസ്തുവും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും

തമ്മിലുള്ള സ്റ്റൈഹം മുന്തിരിങ്ങാവ

ള്ളിയുടെ ഉപമയായി കാണിക്ക

ഞാൻ സതൃമുള്ള മുന്തിരിങ്ങാവള്ളി

യാകുന്നു, എന്റെ പിതാവും തൊട്ട

ക്കാരൻ ആകുന്നു.

വ എന്നിൽ ഫലം തരാത്ത കൊ

മ്പ് ഒക്കെയും അവൻ എടുത്തകളയു

ന്നു : ഫലം തരുന്ന കൊമ്പ് ഒക്കെയും,

അത് അധികം ഫലം തരെണ്ടുന്നതി

നായിട്ട്, അവൻ ശുദ്ധം ചെയ്യുന്നു.

ന. ഞാൻ നിങ്ങളൊട പറഞ്ഞിട്ടു

ള്ള വചനം കൊണ്ട നിങ്ങൾ ഇ

പ്പൊൾ ശുദ്ധിയുള്ള വർ ആകനു.

രം എന്നിൽ വസിപ്പിൻ, ഞാനും

നിങ്ങളിൽ [വസിക്കും.] എത പ്ര

കാരം കൊബ മുന്തിരിയിൽ വസി

കാതെ, താനായിട്ട ഫലം തരു

വാൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്നുവൊ9

അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നി

ൽ വസിക്കാതെ നിങ്ങൾക്കും കഴിക

യില്ല.

@ ഞാൻ മുന്തിരിങ്ങാവള്ളിയാക

ന്നു, നിങ്ങൾ കൊമ്പുകൾ ആകന്നു;

യാതൊരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അ

വനിലും വസിക്കുന്നുവൊ, അവൻ

വള,തെ ഫലം തരുന്നു : അതെന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ എന്നെ കൂടാതെ നി

ങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴികയി

ല്ല

ന ഒരുത്തൻ എന്നിൽ വസിക്കുന്നി

ല്ല എങ്കിൽ, അവൻ ഒരു കൊമ്പ

പൊലെ പുറത്ത കളയപ്പെട്ട ഉണ

ങ്ങിപ്പൊകുന്നു; പിനെ അവർ അ

വ ക്രട്ടി അഗ്നിയിൽ ഇടുന്നു. അ

വ വെന്തുപൊകയും ചെയ്യുന്നു.

് നിങ്ങഠം എന്നിലും എന്റെ വ

ചനങ്ങൾ നിങ്ങളിലും വസിക്കുമെ

ങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത എതെ

ങ്കിലും ചൊദിച്ചാൽ, അത നിങ്ങൾ

ക്ക് ചെയ്യപ്പെടും.

വ്വ നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം തരുന്ന

തിൽ തന്നെ എന്റെ പിതാവ് മഹ

തപപ്പെടുന്നു. അങ്ങിനെ നിങ്ങൾ

6 പ്ലടുന്നത്.
| എഴെൻറ ശിഷ്യന്മാർ ആകും.



വ്വ, വ് യൊഹന്നാൻ ക@ അ.

ൻ പിതാവ് എനെ സ്റ്റെഫിച്ചത

പൊലെ തന്നെ ഞാനും നിങ്ങളെ

സ്റ്റൈഹിച്ചു. എന്റെ ക്ലെഹത്തിൽ

സ്ഥിരമായിരിപ്പിൻ.

ചം ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ റ

കല്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു. അവന്റെ

സ്റ്റൈഹത്തിൽ സ്ഥിതമായിരിക്കുന്നപ്ര

കാരം തന്നെ, ന:ങ്ങൾ എന്റെ ക

ല്പനകളെ പ്രമാനിക്കുന്നു എങ്കിൽ,

നിങ്ങളും എന്റെ മെസ്സഹത്തിൽ സ്ഥി

രമായിരിക്കും.

.ം. എന്റെ സന്തൊക്ഷം നിങ്ങ

ളിൽ സ്ഥിതമായിരിക്കെണ്ടുന്നതിനും,

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തൊമ്മം പരിപ്പ്

മാകെണ്ടുന്നതിനും ഞാൻ ഠസം കാ

♔ങ്ങളെ നിങ്ങളെ9ട പറഞ്ഞു.

ചവ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്റ്റൈഹി
ച്ച പ്രകാരം, നിങ്ങളും തമ്മിൽ ത

മ്മിൽ സ്റ്റൈഹിക്കെണമെന്നുള്ളത് എ

വെൻറ കല്പന ആകന്നു.

ചമ്പ. ഒരുത്തൻ തന്റെ സ്റ്റൈഹിത്

ന്മാക വെണ്ടി തന്റെ ജീവനെ വെ

കെണ്ടുന്നതിനെക്കാൾ അധികമുള്ള

സ്റ്റൈഹം ആൿമില്ല.

ഛ. ഞാൻ നിങ്ങളെ,ാട കല്പിക്കു

ന്നത ഒക്കെയും നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ,

നിങ്ങഠ് എന്റെ സ്റ്റെ ഹിതന്മാർ ആ

ബി.

. ആ ലിസൻ തന്റെ യജമാനൻ

ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്നില്ലായ്മ,കൊ

ണ്ട്, ഇനിമെൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാ

സാഡെന്ന വിളിക്കുന്ന ബ്ലൂ : തോൻ

എന്റെ പിതാവിൽനിനക്കെട്ടിട്ടുള്ള

കായ്യങ്ങളെ ഒക്കെയും നിങ്ങളെ

3 അറിയിച്ചത കൊണ്ട്, ഞാൻ നി

ങ്ങളെ സ്റ്റെ ഹിതന്മാഖർന്ന വിളിച്ചു.

കണ്ഠ നിങ്ങൾ എന്നെ തെർിനെഞ്ഞ

ടുത്തില്ല, എന്,:ലും നിങ്ങൾ എ

ന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനൊട

എന്തെങ്കിലും ചൊദിച്ചാൽ, അത് അ

വൻ നിങ്ങൾക്ക് തതെണ്ടുന്നതിന്,

യിട്ടും, നിങ്ങളുടെ ഫലം സ്ഥിരമാ

യിരിപ്പാനായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ

തെരിഞ്ഞെടുത്ത നിങ്ങളെ കല്പിച്ചാ

കിയിരിക്കുന്നു. -

ക ി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്റ്റെ

ഹിക്കെണ്ടുന്നതിന്, ഞാൻ ംരം കാ

യ്യങ്ങളെ നിങ്ങളൊട കല്പിക്കുന്നു.

ചവ്വ ലൊകം നിങ്ങളെ G-ഷി

ച്ചാൽ, അത നിങ്ങൾക്കു മുമ്പെ എ

ബ ലെപിച്ചു എന്ന നിങ്ങൾ അ

റിയുന്നു.

ചൻ നിങ്ങൾ ചെലാകത്തിലുള്ളവരാ

യിരുന്നു എങ്കിൽ, ലൊകം തനിക്ക

സ്വന്തമുള്ളത സ്റ്റെഫിക്കുമായിരുന്നു :

എന്നാരി നിങ്ങൾ ലൊകത്തിലുള്ളവ

രായിരിക്കാതെ, ഞാൻ ലൊകത്തിൽ

നിന്ന് നിങ്ങളെ തെരിഞ്ചെടുത്തത്

കൊണ്ട്, ഇത് ഹൈതുവായിട്ട ലൊ

ക നിങ്ങളെ ലെപ്ഷിക്കുന്നു.

വം ഒരു ദാസൻ തന്റെ യജമാ

ന്നെക്കാൾ വലിയവനാകനില്ല,

എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട പറഞ്ഞി

ട്ടുള്ള വചനം ഒരു്തുകൊൾവിൻ. അ

വർ എമെന സങ്കടപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട

ദിൽ, നിങ്ങളെയും സങ്കടപ്പെടു

തൃപ; അവർ എന്റെ വചനം പ്ര

മാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെതും

പ്രമാണിക്കും. -

വ. എന്നാലും എന്റെ അയച്ചുവ

നെ അിയായ്തുകൊണ്ട്, അവർ ഏ

റെൻറ നാമം നിമിത്തമായിട്ട • അം

കായ്യങ്ങളെ ഒക്കെയും നിങ്ങൾക്കു

ചെയ്യും.

വ.വ. ഞാൻ വന്ന്, അവരൊട പ

റയാതെ ഇരുന്നു എങ്കിൽ, അവക

പാപം ഉണ്ട.യിരുന്നില്ല. എന്നാൽ

ഇപ്പൊൾ അവക തങ്ങളുടെ പാപ

ത്തിന് ഒരു ഒഴികഴിവില്ല.

വ.ബ എന്നെ ദ്വൈപക്ഷിക്കുന്നവൻ എ

ന്റെ പിതാവിന്റെയും ദെപ്ഷിക്കു

ബ

നിങ്ങൾ പൊയി ഫലം തരുവാനാ വ.ര. മറെറാരുത്തനും ചെയ്യാത്ത
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പ്രവൃത്തികളെ ഞാൻ അവരുടെ ഇ

ടയിൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല എങ്കിൽ, അ

വക പാപറ ഉണ്ടാകില്ലയായിരു

നു : എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ അവർ ക

ണ്ടിട്ടും എന്നെയും എന്റെ പിതാ

വിനെയും പെഷിച്ചു.

വ@. എന്നാലു ഒരു ഹൈതു ക്ര =ാ

തെ അവർ എന്നെ ലെ-ഷിച്ചു. വ9)

ന അവരുടെ വെ ഭപ്രമാണു ിൽ

എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം നിവ്വ

ത്തിയാകെണ്ടുന്നതിനായിട്ട, [ഇത

ഉണ്ടാകുന്നത്.) -

വസ്ത എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിൽ

നിനു നിങ്ങൾക്ക് അയപ്പ9ന് ിക്കു

ന്നവനായി, പിതാവിൽ നിന്ന് പുറ

പ്പെടുന്നവനായ സതൃാത്മാവ് എന്ന

ആശപാസപ്രഭൻ വരുമ്പൊൾ, അ

വൻ എന്നെ കറിച്ച സാക്ഷിക്കപ്പടു

ത്തു ഠം

വു നിങ്ങൾ ആദിമുതലായി എ

നൊട ക്രടെ ഇരുന്നത്കൊണ്ടു നി

ങ്ങളും സാക്ഷിപ്പെട്ടതും.

ഫൗ അഡ്രായം.

ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സങ്കട

ിന പ്രതിയായി പരിശുദ്ധാ

ത്മാവിനെൻറ വാശത്തത്താൽ ആ

ശ_സിപ്പിക്കുന്നത്.

നിങ്ങക വിരുദ്ധപ്പെട36:ത ജ ി

പ്പാനായിട്ട, ഞാൻ ംരം കാഴ്വങ്ങ

ളെ നിങ്ങളൊട പറഞ്ഞു.

വ അവർ നിങ്ങളെ സഭയിൽനി

ന്ന പുറത്താക്കും ; ആയതല്ലാതെ നി

ങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെല്ലാം താൻ

ദൈവത്തിന ആരാധന ചെയ്യുന്നു

എന്ന വിചാരിക്കുന്ന സമയം വരു

ബ,

മ്പ് അവർ പിതാവിനെ എങ്കി

ലും, എന്നെ എങ്കിലും അറിയായ്മ,

കൊണ്ടു, cരം കാഴ്വങ്ങളെ നിങ്ങൾ

ര എനാലും ആ സമയം വരു

ചെമ്പാൾ, ഞാൽ ഇക്കായ്യങ്ങളെ നി

ങ്ങളൊട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന നി

ങ്ങൾ കെ.ണ്ടുന്നതിന്, ഇവ ഞാൻ

നിങ്ങളൊട പറഞ്ഞു. എന്നാര്

ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട കൂടെ ഉണ്ടായി

രുന്നത് കൊണ്ട്, ആദിമുതൽ •രം കാ

♔ങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളൊട പഠ,

ഞിട്ടില്ല.

@ ഇപ്പൊൾ ഞാൻ എനെ അയ,

ച്ഛ്വമെൻറ അട്ടു ുൽ പെ5കന്നു ; എ

ങ്കിലും ന് എ.വി.ടക പൊകുന്നു :

എന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനും എ

നെ,ാട ചൊദിക്കുന്നില്ല. -

് ഞാൻ ംൻം കായ്യങ്ങളെ നിങ്ങ

ജൈാട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത്രെ

ദുഃഖം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നി

റഞ്ഞു.

| എങ്കിലും ഞാൻ സതൃം നിങ്ങ

ളൊട പറയുന്നു , ഞാൻ പൊകന

്ത നിങ്ങൾക്കു പ്രയൊജനമുള്ളതാക

നു; എന്ത6കാണൂന്നാൽ ഞാൻ വൊ

കനില്ല എങ്കിൽ, ആ ആശ്വാസപ്ര

ലൻ നിങ്ങളുടെ അടുകൽ വരികയി

ഋ്; എന്നാൽ ഞാൻ വൊയാൽ,

ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ അട്ട

ക്കൽ അയക്കും.

വ്വ അവൻ വരുമ്പൊൾ, ലൊക

ത്തിന പാപത്തെ കുറിച്ചും, നിതി

ബ കുറിച്ചും, വ്വായവിധിയെ കുറി

-ജും ് ബാCു വരുതും :

ൻ അവർ എന്നിൽ വിശ്വസിക്

ുകൊണ്ട്, പാപത്തെ കഠിച്ച് ;

ഠം ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെൻറ

അടുക്കൽ പൊയി, നിങ്ങൾ ഇനി

മെൽ എന്നെ കാണാതെ ഇ(ിക്കുന്ന

ര കൊണ്ട്, നീതിയെ കിഷ്ടം

ം. ഇഹലെ.കത്തിന്റെ പ്രഭുവി

ധിക്കപ്പെട്ടവനാകകൊണ്ട, നൂായ

വിധ ഖ്യ കുറിച്ചും.

.cവ ഇനിയും ഇനിക്ക അിനകം

ബ ചെയ്യും. കാഴ്ചങ്ങളെ നിങ്ങളെ:ദ ുറവാൻ
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ണ്ടു, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അവ ഇ

പ്പൊൾ സഹിപ്പ് ൻ കഴിക-ില്ല.

ചമ്പ എന്നാൽ സത്രാത്മാവായവൻ

വരുമ്പൊൾ, അവൻ നിങ്ങളെ സ

കല സത്യത്തിലും നടത്തും . എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ത6ൻറ സ്പ

ന്തമായിട്ടു പ. യാതെ, താൻ എത

ട്യശു അറിഞ്ഞ്, അവരോട് പൂറ

ഞഞ്ഞു. കറഞ്ഞൊരു ചെന്തം കഴിഞ്ഞി

ട്ട, നിങ്ങൾ എനെ കാണുകയില്ല

എന്നു : പിന്നെയും കാഞൊരു

നെ.ം കഴിഞ്ഞിട്ട, എന്നെ കാണു

മെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട പറഞ്ഞ

തിനെ കുറിച്ച നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ത

കാഴ്വങ്ങളെ കൊ, അ മ്മിൽ വിചാരിക്കുന്നുവൊ?

വ പറയും. വരുവാനുള്ള കാഴ്വങ്ങ വ.ം നിങ്ങൾ കർഞ്ഞ പ്രാപി

ളെയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കും. | ക്കും, എന്നാൽ ലൊകം സ്പൊഷ

ഛ. അവൻ എനെ മഹതചപ്പെടു പ്പെടുമെന്നും നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുട,

തും അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സഞൊ

വൻ ഇനിക്കുള്ളതിൽനിന്ന് എടുത്ത ഷമായ തിരുമെന്നും, ഞാൻ സത്യ

നിങ്ങൾക അറിയിക്കും. |:ി. സതൃമായിട്ട നിങ്ങളൊട

.ം@ പിതാവിനുള്ളവ സകലവും പറയുന്നു.

ഇനിക്കുള്ളവയാകുന്നു. ആയതകൊ. വ. ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവ വെദനയൊ

ണ്ട അവൻ ഇനിക്കുള്ളതിൽനിന്ന ടിരിക്കുമ്പൊൾ, അവളുടെ സമയം

എടുത്ത, നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കും എ വന്നിരിക്കൊണ്ട്, അവൾക ദുഃഖം

ന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവൾ പൈതലി

.ു കുറഞൊരു നെരം കഴി നെ പ്രസവിച്ചതിന്റെ ശൈഷം,

ഞ്ഞിട്ട, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയി ലൊകത്തിലെക് ഒരു മനുഷ്യൻ ജ

ല്ല. പിന്നെ ഞാൻ പിതാവിന്റെ നിച്ചു എന്നുള്ള സന്തൊഷം കൊണ്ട

അടുകൽ പൊകനതകൊണ്ട്, കഠ അവൾ പിനെ ആ വെദന ഒക്ട

ഞൊരു നെരം കഴിഞ്ഞിട്ട, നിങ്ങൾ നില്ല.

എനെ കാണും. | വ.വ. ആകയാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇ

-9 അപ്പൊൾ അവന്റെ ശിഷ്യ പ്പൊൾ ദുഃഖം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ

ാരിൽ ചിലർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ, ക| പിന്നെയും നിങ്ങളെ കാണും, അ

റഞ്ഞൊരു നെരം കഴിഞ്ഞിട്ട, നി| പൊൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സന്തൊ

ങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല. പിന്നെ | ഷപ്പെടും, അത്രയുമല്ല നിങ്ങളുടെ

കുറഞ്ഞൊരു നെരം കഴിഞ്ഞിട്ട, നി| സന്തൊഷം ഒരുത്തനും നിങ്ങളിൽ

ങ്ങൾ എന്നെ കാണുമെന്നും , ഞാൻ|നിന്ന എടുത്ത കളകയില്ല.

പിതാവിന്റെ അടുകൽ പൊകുന്ന വമ്പ വിശൈഷിച്ച ആ ദിവസത്തി

തകൊണ്ട് എന്നും, അവൻ നമൊ ൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും എന്നൊട ചൊ

ട പറയുന്ന ഇത എന്താകുന്നു? എ| ഭികയില്ല. നിങ്ങഠ് എന്റെ നാമ

ന വlറഞ്ഞു. |അിൽ പിതാവിനൊട എത കാഴ്ച

ഫവൃ അത്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ! ങ്ങളെ എങ്കിലും ചൊദിച്ഛാൽ, അവ

കഠഞെത്താരു ചെന്തം എന്ന അവൻ' നു നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് ഞാൻ സ

പഠയുന്ന ഇത എന്താകുന്നു? അവൻ രൂമായിട്ട, സ്തൃമായിട്ട നിങ്ങളൊ

എന്ത് പറയുന്നു എന്ന നാം അറിയു| ട പറയുന്നു.

ന്നില്ല. വരം ഇത്ര മെത്താളം നിങ്ങൾ QC)

ഫൻ ആകയാൽ തന്നൊട ചൊദി | ന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നും ചൊലിച്ച്

പ്പാൻ അവർ ഇച്ഛിച്ചിരുന്നു. എന്ന |ട്ടില്ല; ചൊദിപ്പിൻ, അപ്പൊക്ക നി
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ങ്ങളുടെ സനൊഷം പരിപൂണ്ണമാ

യി ികെണ്ടുന്നതിന, നിങ്ങൾക്ക് ല

ഭിക്കും. -

വl@ ഞാൻ ംരം കാഴ്വങ്ങളെ ഉപ

മകളായി നിങ്ങളെ,ാട പറഞ്ഞു:

എന്നാലും ഞാൻ പിനെ ഉപമക

ളായി ഒന്നും നിങ്ങളൊട പറയാ

തെ, സ്പഷ്ടമായിട്ട പിതാവിനെ ക

ഠിച്ച നിങ്ങളൊട അറിയിക്കുന്ന സമ

C)o ബ്,

വ-നു ആ നാളിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ

നാമത്തിൽ ചൊദിക്കും . ഞാൻ നി

ങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടു പിതാവിനൊട

അപെക്ഷിക്കും എന്ന നിങ്ങളൊട

പറയുന്നതുമില്ല.

വു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

എന്നെ സ്റ്റൈഹിച്ചത്കൊണ്ടും, ഞാൻ

ദൈവത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു

എന്ന വിശ്വസിച്ചതപൊണ്ടും, പി

താവ് താനും നിങ്ങളെ സ്റ്റൈഹിക്കു

ബം

വു ഞാൻ പിതാവിൽനിന്നു പു

ഠപ്പെട്ട ലൊകത്തിലെക്കു വന്നു. പി

നെയും ഞാൻ ലൊകത്തെ വിട്ടു. പി

താവിന്റെ അടുക്കൽ പൊകനു.

വൻ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവ

നൊട, കണ്ടാലും, ഇപ്പൊൾ നി

ഒരു ഉപമയും പറയാതെ, സ്പഷ്ടമാ

യിട്ട പറയുന്നു.

ബം നീ സകല കായ്യങ്ങളെയും

അറിയുന്നു എന്നും, ഒരുത്തനും നി

നൊട ചൊലിപ്പാൻ നിനക്കു ആവ

ശൃമില്ലെന്നും ഇപ്പൊൾ ഞങ്ങൾ അ

റിയുന്നു. ഇതിനാൽ നീ ദൈവത്തി

ൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു എന്ന ഞ

ങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ന്മ.ഥ ചെയശു അവതൊട ഉത്തരമാ

യിട്ട, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊൾ വിശ്വസി

ക്കുനുവെ9 ?

മ്പ.വ. കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ഒത്തൊരു

ത്തൻ അവനവന്റെ സ്ഥലത്തെക്ക

ടുന്ന സമയം വരുന്നു. ഇപ്പൊൾ വ

ന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാലും പിതാവ് എ

നൊട കൂടെ ഉണ്ടാകകൊണ്ട്, ഞാ

ൻ ഏകനായിരിക്കുന്നില്ല.

മ്പ് എന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാ

നം ഉണ്ടാകെണ്ടുന്നതിന്, ഞാൻ

ംൻം കാഴ്വങ്ങളെ നിങ്ങളൊട പറ

ഞ്ഞു. ലൊകത്തിൽ നിങ്ങം്ക് ഉപ

ദ്രവമുണ്ടാകം : എങ്കിലും വൈധ്യ്യമാ

യി ിപ്പിൻ ഞാൻ ചെലാകം ജയിച്ചു

എന്ന വാഞ്ഞു.

ഫ9 അദ്ധ്യായം.

ബ ക്രിസ്തു തന്നെ മഹതചപ്പെടുത്തെ

ണുമെന്നും.-് തന്റെ അപ്പൊ

സ്കൊലന്മാരെ ഒരുമയിലും സ്തൃ

ത്തിലും കാത്ത രക്ഷിക്കെണമെ

നും തന്റെ പിതാവിനൊട

പ്രാത്ഥിക്കുന്നത്.

6യശു ംരം കാഴ്വങ്ങളെ പറഞ്ഞു,

പിനെ തന്റെ കണ്ണുകളെ സു

ത്തിലെക്കു ഉയതി, പറഞ്ഞു, പിതാ

വെ, സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. നി

ന്റെ പുത്രനും നിനെ മഹതചപ്പെ

ടുത്തെണ്ടുന്നതിന, നീ നിന്റെ പു

ത്രനെ മഹതചപ്പെടുത്തെണ്മെ :

വ നീ അവന കൊടുത്തിട്ടുള്ളവക

എല്ലാവകം അവൻ നിസ്തു ജീവ

നെ കൊടുക്കെണ്ടുന്നതിന, നീ അ

വന സകല ജഡത്തിനെലും അധി

കാരം നല്ലിയ പ്രകാരം തന്നെ.

മ്പ സ്തൃമുള്ള ഏക ദൈവമാകുന്ന

നിനെയും, നീ,അയച്ചിട്ടുള്ള യെശു

ക്രിസ്തുവിന്റെയും അവർ അറിഞ്ഞു

കൊള്ളുന്നത് തന്നെ നിതൃ ജീവൻ

ആകുന്നു.

ര. ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിനെ മഹ

തചപ്പെടുത്തി; നീ ഇനീക്കു ചെയ്യാൻ

തന്നിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ തി

Y

ക്ലിനപ്പെട്ട എന്നെ എകനായി വി @ ഇപ്പൊൾ, ഹൈ പിതാവെ ലൊ
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കം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പെ ഇനിക

നിന്നൊട ക്രടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മഹ

ത്വത്താൽ നിനെ,ാട ക്രടെ തന്നെ

എന്നെ മഹതചപ്പെടുത്തെ ണമെ.

നു f നി ലൊകത്തിൽനിന്ന് ഇന്

ക തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യരൊട ഞാൻ

നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തി.

അവർ നിനക്കുള്ള വർ ആയിരുന്നു

നി അവരെ ഇനിക്കു തന്നു. അവർ

നിന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കയും

് ഫു

നി ഇനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ

ഒക്കെയും നിന്നിൽനിന്നാകൻ എ

ന്ന ഇപ്പൊൾ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

വ്വ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ഇ

നിക്കു തന്നിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ ഞാ

ൻ അവക് കൊടുത്തു. അവർ [അ

വി കൈകൊണ്ടു, ഞാൻ നിന്നിൽ

നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്നു എന്ന സ്തൃ

മായിട്ട അറിഞ്ഞു, നീ എന്നെ അ

യച്ചു എന്നും വിശ്വസിച്ചു.

ൻ ഞാൻ അവകായികൊണ്ടു പ്രാ

ത്ഥിക്കുന്നു: ലൊകത്തിന്നായികൊണ്ട

അല്ല, നീ ഇനിക്കു തന്നിട്ടുള്ളവ് നി

നക്കുള്ള വർാകകൊണ്ടു, അവകായി

കൊണ്ടു തനെ ഞാൻ പ്രാതിക്കു

ബ്,

കം ഇനിക്കുള്ളവ ഒക്കെയും നിന

ക്കുള്ളവയും, നിനക്കുള്ളവ ഇനിക്കു

ള്ളവയും ആകുന്നു . ഞാൻ അവയി

ൽ മഹത്വപ്പെടുമിരിക്കുന്നു.

ച്ച വിശെഷിച്ചും ഇനി മെൽ

ഞാൻ ലൊകത്തിലിരിക്കുന്നില്ല, എ

നാൽ ഇവർ ലൊകത്തിലിരിക്കുന്നു,

ഞാനൊ നിന്റെ അടുക്കൽ വരു

ന്നു. പരിശുദ്ധമുള്ള പിതാവെ, നീ

ഇനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ നാം ഇരിക്കു

ന്നത ചൊലെ ഒന്നായിരികെണ്ടുന്ന

തിന, അവരെ നിസെൻറ്നാമത്താൽ

'കാരതുകൊജെളണമെ.

വരെ നിന്റെ നാമത്തിൽ കാത്തു;

നീ ഇനിക തന്നിട്ടുള്ളവരെ ഞാൻ

ജാഗ്രതയായിട്ട കാതു, വെലവാ

ക്യം നിവൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന്, നാ

ശത്തിന്റെ പുത്രനല്ലാതെ അവരിൽ

ബം നശിച്ചുപൊയതുമില്ല.

ചമ്പ എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊൾ നി

സെൻറ അടുക്കൽ വരുന്നു; അവക എ

ന്റെ സന്തൊഷം അവരിൽ പുണ്ണ

പ്പെട്ടിരികെണ്ടുന്നതിന്, ഞാൻംരം

കാഴ്വങ്ങളെയും ലൊകത്തിൽ പറയു

ന്നു.

ഛ. ഞാൻ നിന്റെ വചനം അ

വ ♔ കൊടുത്തു വിശെഷിച്ച് ഞാൻ

ലൊകത്തിലുള്ള വനല്ല എന്ന പൊ

ലെ തന്നെ, അവർ ലൊകത്തിലുള്ള

വരല്ലായ്തുകൊണ്ട്, ലെ 'കം അവത്തെ

ദെപ്ഷിച്ചു.

.@ നീ അവരെ ലൊകത്തിൽനി

ന്ന എടുരത്തുകൊണ്ടുവൊകെണാമെന്ന

അല്ല, നീ അവരെ ദൊഷത്തിൽനി

ന്ന അക്ഷിക്കെണമെന്ന അത്രെ ഞാൻ

പ്രാത്ഥിക്കുന്നത്.

കൗ ഞാൻ ലൊകത്തിലുള്ളവനല്ല

എന്ന വെ_196:ല തന്നെ, അവർ ലൊ

കത്തിലുള്ളവരല്ല.

ക9 അവരെ നിന്റെ സതൃം കൊ

ണ്ട ശുദ്ധീകരിക്കെണമെ: നിന്റെ

വച്ചബം സതൃം ആകനു.

കവ്വ നീ എന്നെ ലൊകത്തിലെക

അയച്ച പ്രകാരം തന്നെ, ഞാൻ അ

വരെ ലൊകത്തിലെക്ക അയച്ചു.

്ഥൻ അത്രയുമല്ല അവരും സതൃ

ത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാക്കെണ്ടു

ന്നതിന്, ഞാൻ അവക വെണ്ടി എ

നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.

വം | ഞാൻ ഇവൿ വെണ്ടി മാ

ത്രമല്ല, ഇവരുടെ വചനം കൊണ്ടു

എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പാനിരിക്കുന്നവ

|ക വെiണ്ടിയും ക്രടെ പ്രാത്ഥിക്കുന്നു.

ഫ.വ. ഞാൻ ലൊകത്തിൽ അവരൊ

ട ക്രടെ ഇരുന്നപ്പൊൾ, ഞാൻ അ

വും അവർ എല്ലാവരും ഒന്നായി

രികെണ്ടുന്നതിന്, പിതാവെ, നീ എ|



യൊഹനാൻ ഫപ്ര ആ. വചര്മ്പ

ിലും ഞാൻ നിനിലും എന്ന പൊ തിന്റെ ശൈഷം, അവൻ തന്റെ

ലെ, ഇവരും നമ്മിൽ ഒന്നായിരി| ശിഷ്യന്മാരൊട ക്രടെ കൈയ്യൊൻ എ

കെണ്ടുന്നതിനും, നീ എന്റെ അയ |ന തൊട്ടിന അക്കതെക്കു പുറപ്പെട്ട

ച്ച എന്ന ലൊകം വിശ്വസിക്കെണ്ട പൊയ്, അവിടെ ഒരു തൊട്ടും ഉ

ന്നതിനും ആകുന്നു. |ണ്ടായിരുന്നു, അതിലെക്കു അവനും

പവ അത്രയുമല്ല നാം ഒന്നായിരി അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും പ്രവെശി

ക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നെ, അവർ ഒ|ച്ചു.

ന്നായിരിക്കെണ്ടുന്നതിന, നീ ഇനി പവിശെഷിച്ച യെശു തന്റെ ശി

ക തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം ഞാൻ അവ ഷ്യന്മാരൊട ക്രടെ പലപ്പൊഴും അ

ക് കൊടുത്തു | വി.ടെക് പൊയിരുന്നതകൊണ്ട്, അ

പമ്പ, ഞാൻ അവരിലും നിഎന്നിലു വനെ കാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളബ

മായിട്ട,അവർ ഒന്നിൽ രികെകപ്പെ ഫ്രദായും ആ സ്ഥലം അറിഞ്ഞിരു

ട്ടവരായിരികെണ്ടുന്നതിനും, നീ എ നൂ.

നെ അയച്ചു എന്നും, നി എന്നെ  ു. അത്കൊണ്ട യെഫ്രദാ ഒരു

സ്റ്റൈഹിച്ച പ്രകാരം അവത്തെയും ആയുധക്രട്ടത്തെയും പ്രധാനാചാ

മെസ്സഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ലൊക്|കൂാരിൽനിന്നും പറlയെശന്മാരിൽ

അറിയെണ്ടുന്നതിനും ആകന്നു. |നിന്നും ഉദ്വൈാഗസ്ഥന്മാരെയും ക്ര

വര. പിതാവെ, ലൊകം ഉണ്ടായ |ട്ടിക്കൊണ്ട്, ഭീവട്ടികളൊടും പന്ത

തിനു മുമ്പെ നീ എന്നെ സ്റ്റൈഹിച്ച ഞങളൊടും ആയുധങ്ങളൊടും കൂടെ

തകൊണ്ട്, നീ ഇനിക തന്നിട്ടുള്ളവ അവിടെ വരുന്നു.

രും നീ ഇനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള എന്റെ ര. അപ്പൊൾ സെയശു തന്റെ മെൽ

മഹതചം കാണൊണ്ടുന്നതിന്, ഞാൻ വരുവാനുള്ള കായ്യങ്ങളെ ഒക്കെയും

ഇരിക്കുന്നെടത്ത എന്നൊട ക്രടെ ഇ അറിഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ട്, പുറപ്പെട്ട,

ിക്കെണമെന്ന ഇനിക മനസ്സുണ്ട്. അവ തൊട, നിങ്ങൾ ആതെ അ

വ@ നീതിയുള്ള പിതാവെ, ലൊ നെപ്ഷിക്കുന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു.

കം നിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും @ അവർ നസറായക്കാരനായ യെ

ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ശുവിനെ, എന്ന അവനൊട ഉത്ത

ഇവരും നീ എന്നെ അയച്ചു എന്ന അമായിട്ട പറഞ്ഞു. യെശു അവ തൊ

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. | ട, ഞാൻ തന്നെ അവൻ ആകനു.

വ നൂ നി എന്നെ സ്റ്റൈഹിച്ചിട്ടുള്ള ് പറയുന്നു. അവനെ കാണി

സ്റ്റൈഹം അവരിലും ഞാൻ അവി|ച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള യെഫ്രദായും അ

ലും ഇരിക്കെണ്ടുന്നതിനായിട്ട, ഞാൻ പ്രൊട ക്രടെ നിന്നു.

അവക നിന്റെ നാമം അറിയിച്ചു. നൂ അതു കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അ

പിനെയും അത് അറിയിക്കും. |വൻ ആകുന്നു എന്ന അവൻ അവ

്ഥവു അദ്ധ്യായം. | തൊട പറഞ്ഞപ്പൊൾ തനെ, അ

- വർ പിനൊക്കം വാങ്ങി, നിലത്ത

. യെഫ്രദാ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു വീണു

കൊടുക്കുന്നത്.-ഫ@ പത്രൊസ

9 അപ്പൊൾ അവൻ പിനെയും,

അവഴെ മറു് പറയുന്നത്.- നിങ്ങക ആരെ അനെചക്ഷിക്കുന്നു?
വ-വ ക്രിസ്തു പീലാത്തൊസിന്റെ പ് അവരൊട ചൊദിച്ചു. നസാ

മുമ്പാകെ നില്ക്കുന്നത്. റായക്കാരനായ യെശുവിനെ, എ

ചെയശു cരം കാഴ്വങ്ങളെ പറഞ്ഞ ന അവർ പറഞ്ഞു.

Y് ഉ



വ_അ'അ' യൊഹനാൻ ഫപു അ.

വ്വ യെശു ഉത്തരമായിട്ട, ഞാൻ ത ,

ന്നെ അവൻ ആകന്നു എന്ന് ഞാൻ

നിങ്ങളെ,ാട് പറഞ്ഞുവല്ലൊ: അത

കൊണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ അനെപ

ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഇവരെ പൊക

വാൻ വിടുവിൻ:

ൻ നീ ഇനിക്കു തന്നിട്ടുള്ളവരിൽ

ഒരുത്തനെയും ഞാൻ നഷ്ടമാകിട്ടി

ല്ല, എന്ന അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ

ചനം നിവൃത്തികെണ്ടുന്നതിനായി

ബ.

ചം അപ്പൊൾ ശിമൊൻ പറെത്രാ

സ തനിക്ക് ഒരു വാൾ ഉണ്ടാക്കാ

ണ്ട, അത് ഉൗരി, പ്രധാനാചാഴ്ച

ഒൻഠ വെലക്കാരനെ വെട്ടി, അവ

്ൻ റ വലത്തെ ചെവി മുറിച്ചുകള

ഞ്ഞു. ആ വെലക്കാരന്റെ പെർ മ

ല്ല്സ എന്ന ആയിരുന്നു.

ക. അപ്പൊൾ യെശു പത്രൊസി

നൊട, നീ നിന്റെ വാം. ഉറയിൽ

ഇടുക : എന്റെ പിതാവ് ഇനിക്കു ത

ന്നിട്ടുള്ള പാത്രം ഞാൻ പാനം ചെ

യ്യാതെ ഇരിക്കുമൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫ.വ. അപ്പൊൾ ആയുധ ക്രട്ടവും

സെനാപതിയും യെ ഫ്രദന്മാരുടെ

ഉദ്വൈാഗസ്ഥന്മാരും യെശുവിനെ

പിടിച്ചു, അവനെ കെട്ടി;

ചമ്പ പിന്നെ അവർ അവനെ മു

വെ അനാസിന്റെ അടുക്കൽ കൊ

ണ്ടുപൊയി; എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ

അവൻ ആ വഷത്തെ പ്രധാനാ

ചായ്യനായ കയ്യാഫായുടെ അമ്മാ

മൻ ആയിരുന്നു.

ഛ. ജന ത്തിന വെണ്ടി ഒരു മനു

കൃൻ മരിക്കുന്നത യൊശ്ശ്യമാകുന്നു

എന്ന യെഹൂദ 8 9തൊട ആലൊച

ന പറഞ്ഞുവൻ കയ്യാഫ് തന്നെ ആ

യിരുന്നു.

ഫ@ {് പിനെ ശിമൊൻ പത്രൊ

സും, മറെറാരു ശിഷ്യനും യെശുവി

ന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു : വിശൈ

ന മുഖപരിചയമുള്ളവനായിരുന്നു,

അവൻ യെശുവിനൊട ക്രടെ പ്ര

ധാനാചാഴ്വമെൻറ അരമനയിലെക്ക

ബം

ചനു എന്നാലൊ പത്രൊസ വാതി

ല്ലുൽ പുറത്ത് നിന്നു. അപ്പൊൾ പ്ര

ധാനാചായ്ക്കുന്ന മുഖപരിചയമുള്ളവ

നായ ആ മറെറ ശിഷ്യൻ പുറത്ത

ചെന്ന്, വാതിൽ കാവല്ലാർത്തിയൊ

ട പറഞ്ഞ, പത്രൊസിന്റെ അകത്ത

ക്രട്ടികൊണ്ടുവന്നു.

.c് അപ്പൊൾ വാതിൽ കാവല്ലാര

ത്തിയായ വെലക്കാരത്തി ശിമൊനൊ

ട, നീയും ഠരം മനുഷ്യന്റെ ശിഷ്യ

്മാരിൽ ഒരുത്തനല്ലയൊ ? എന്ന പ

റയുന്നു. അവൻ ഞാൻ അല്ല എന്ന പ

റയുന്നു.

ചവ്വ അന്ന കളിരായിരുനതകൊ

ണ്ടു, വെലക്കാരും ഉദൊഗസ്ഥന്മാ

രും തീയുണ്ടാകി, രീകാഞ്ഞുകൊണ്ട്,

നിന്നിരുന്നു. പത്രൊസും അവരൊട

ക്രടെ തികാഞ്ഞുകൊണ്ടു നിന്നിരുന്നു.

ഠൻ T അപ്പൊൾ പ്രധാനാചാഴ്ച

ൻ യെശുവിനൊട, അവന്റെ ശി

ഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചും, അവന്റെ ഉ

ബശബ കുറിച്ചും ചൊദിച്ചു.

വ.ം യെശു അവ നാട ഉത്തരമാ

യിട്ട, ഞാൻ സ്പഷ്ടമായിട്ട ലൊക

ത്തൊട പറഞ്ഞു; ഞാൻ യെഫ്രദ

നാർ വന്ന ക്രടുന്ന സഭയിലും വൈദ

വാലയത്തിലും എല്ലാറ്റൊഴും ഉപ

ദെശിച്ചു; ഞാൻ രഹസ്ത്രത്തിൽ ഒരു

കാഴ്വവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

വ-ഫ് എന്നൊട എന്തിനു ചൊ

ദിക്കുന്നു! എന്നിൽനിന്ന കെട്ടിട്ടുള്ളവ

തൊട ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞു, എന്ന

അവരൊട ചൊദിക: കണ്ടാലും

ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ അ

വർ അറിയുന്നുവല്ലൊ, എന്ന പറ

ഞ്ഞു.

വ.വ. എന്നാറെഅവൻ ഇപ്രകാരം

ിച്ച ആ ശിഷ്യൻ പ്രധാനാചാഴ്ച പറഞ്ഞതിന്റെ ശൈഷം ഉദൊഗ



്യാഹന്നാൻ ഫവു അ. ചര്Ⓔ)

സ്ഥന്മാർിൽ വെച്ച അരികെ നില്ല്

ന്ന ഒരുത്തൻ, നി ഇപ്രകാരം പ്ര

ധാനാചാഴ്ചനൊട ഉത്തരം പറയു

നുവൊ? എന്ന പറഞ്ഞ, യെശുവി

ന ഒരു അടി കൊടുത്തു.

വന്മ ചെയശു അവനെ3ട ഉത്തർ

മായിട്ട, ഞാൻ ലൊഷമായിട്ട പഠ

ഞ്ഞു എങ്കിൽ, ദെ'ാഷത്തെ കറിച്ച

സാക്ഷിപ്പെടുത്തുക. നല്ലവണ്ണം അ

തെത്ര എന്നുവരികിൽ, നി എന്തിന

എന്നെ, അടിക്കുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

വര. എന്നാൽ അന്നാസ അവ 5 ന

കെട്ടപ്പെട്ടവനായി പ്രധാനാചാഴ്ച

നായ കയ്യാഫായുടെ അടുക്കൽ അ

യച്ചിരുന്നു.

വ ഭൂ എന്നാറെ ശിമൊൻപത്രൊസ

തികാഞ്ഞുകൊണ്ടു നിന്നിരുന്നു. അ

തകൊണ്ട് അവർ അവനൊട, ന്

യും അവന്റെ ശിഷ്യാ ിൽ ഒരു

ത്തനല്ലയൊ? എന്നു പറഞ്ഞു. അ

വൻ ഞാനല്ല എന്ന മറുത്ത പറഞ്ഞു.

വ ഔ പ്രധാനാചാഴ്സുൻറ വെല

കാരിൽ വെച്ച പത്രൊസ ചെവി

വെട്ടികളഞ്ഞവ ന്റെ ചാച്ഛക്കാൻ നാ

നു? എന്ന പറഞ്ഞു.

ബം അവർ ഉത്തരമായിട്ട അവ

നൊട്, അവൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എ

ങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അവനെ നിനക്ക എ

ല്പിക്കയില്ലയായിരുന്നു എന്ന പഠ

ഞഞ്ഞു.

മ്പ. അപ്പൊ പീലാത്തൊസ അ

വ തൊട, നിങ്ങൾ തന്നെ അവനെ

കൊണ്ടുപൊയി, നിങ്ങളുടെ ന്യായ

പ്രമാണ പ്രകാരം അവനെ (്യാ

യം വിധിപ്പിൻ എന്ന പറഞ്ഞു. അ

ത കൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ അവനൊ

ട ഒരുത്തനെയും കൊല്പന്നത ഞ

ങ്ങൾക്ക നൂായമില്ല എന്ന പറഞ്ഞു.

ന വ്, യെശു താൻ എതപ്രകാഡമു

ള്ള മരണം മരിക്കുമെന്ന അടയാള

മായിട്ട പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വചനം നിവ്വ

ത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന് തന്നെ.

മ്പമ്പ, അപ്പൊൾ പീലാത്തൊസ

പിന്നെയും നൃായ സ്ഥലത്തിലെക്ക

കടന്നു, യെശ്ശൂവിനെ വിളിച്ചു, അ

വനൊട, നീ യെഹൂദന്മാരുടെ രാ

ജാവാക നുവൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പര. മെയശു അവനൊട ഉത്തർമാ

യ ഒരുത്തൻ, ഞാൻ തൊട്ടത്തിൽ യിട്ട, ഇത നിയാ ിട്ടു തന്നെ പറ

നിനെ അവനൊട ക്രടെ കണ്ടില്ല യൂനുവൊ, മറ്റുള്ളവ. ഇത എനെ

യൊ ? എന്നു പറഞ്ഞു. കുറിച്ച നിന്നൊട പഠങ്ങുവാ? എ

വ• അപ്പൊൾ പത്രൌസ പിന്നെ |ന പറഞ്ഞു.

യും മറുത്ത പറഞ്ഞു: ഉടനെ പൂവൻ ബ@ പീലാത്തൊസ ഉത്തരമായി

കെsഴി ക്രകി. ടൂ, ഞാൻ ഒരു യെഹൂദൻ ആകനു

വവ്വ | പിനെ അവർ യെശുവി വൊ ? നിഫെൻറ സപജാതിയും പ്ര

നെ കയ്യാഫായുടെ അടുക്കൽനി ധാനാചായ്യന്മാരും നിന്നെ ഇനിക്കു

ന നൂായസ്ഥലത്തെക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഏല്പിച്ചു. നി എന്തു ചെയ്യു? എന്ന പ

പൊയി: അപ്പൊൾ ഉഷഃകാലമാ റഞ്ഞു.

യിരുന്നു; എന്നാൽ അവർ അശുദ്ധ ബനൂ യെശു ഉത്സരമായിട്ട, എ

പ്പെടാതെ പെസഹായെ ഭക്ഷിപ്പാ റെൻറ രാജ്യം ഇഹലൊകത്തിൽ നി

നായിട്ട, തങ്ങൾ തന്നെ നൂായസ്ഥ നുള്ള തല്ല. എന്റെ സാജും ഈ ഹ

ലത്തിലെക്കു ചെന്നില്ല. ലൊകത്തിൽനിന്നുള്ളതായിരുന്നു എ

വൻ അത്കൊണ്ടു പിലാത്തൊസ | ിൽ, ഞാൻ യെഹൂദന്മാ♔ എ ിക്ക

അവരുടെ അടുക്കൽ പുറത്ത് വന്ന, പ്പെടാതെ ഇരിപ്പാtായിട്ട, എന്റെ

നിങ്ങൾ ംൻം മനുഷ്യൻറ നെരെ ശുശ്രൂഷക്കാർ ശണ്ണയിടുമായിരുന്നു:

എന്തൊരു കുറ്റം ചെബാധിപ്പിക്കു , എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ എന്റെ അും



വര്ന്നു യൊഹൻാൻ ഫൻ ആ.

ഇവിടെനിനല്ല. എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ5 അത്കൊണ്ടു പിലാത്തൊസ

അവനൊട, എന്നാൽ നീ ഒരു രാ

ജാവ ആകുന്നു വൊ ? എന്ന വറ

ഞഞ്ഞു. യെശു ഉത്തരമായിട്ട, ഞാൻ

ഒരു രാജാവ ആകുന്നു എന്ന നീ ത

ന്നെ പറയുന്നു വില്ലാ. ഇതിനായി

ട്ട ഞാൻ ജനിച്ചു. ഇതിനായിട്ട സ

ത്യത്തിന് സാക്ഷിപ്പെടുത്തെണ്ടുന്ന

തിന, ഞാൻ ഇഹലൊകത്തിലെക്ക

ബം സതൃത്തിൽനിന്നുള്ള വൻ വC)

ല്ലാം എന്റെ ശബ്ദം കൊ എ

ന പറഞ്ഞു.

മ്പവൃ പീലാത്തൊസ അവനൊട,

സതൃം എന്താ കന്നു ? എന്ന വായു

ന്നു. അവൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടു. പി

ന്നെയും യെഹൂദന്മാരുടെ അടുക്കൽ

പുറത്ത പൊയി, അവ1തൊട ഞാൻ

അവ നിൽ.ഒരുകറ്റവും കാണുന്നില്ല.

മ്പൻ എന്നാൽ പെസഹായിൽ

ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനെ വിടി

കെ ണാമെന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മയ്യാദ

യുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യെ

ഫ്രദന്മാരുടെ രാജാവിന്റെ നിങ്ങൾ

ക്കായിട്ട പിടികെ നമെന്ന നിങ്ങൾ

ക്കു മനസ്സുണ്ടൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

രം അപ്പൊൾ പിനെയും എല്ലാവ

രും, ഇവനെ അല്ല, ബറബ്ബാസി

നെ തന്നെ, എന്ന ഉറക്കെ വിളിച്ചു

പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ബറബ്ബാസ് ഒരു

കള്ളൻ ആയിരുന്നു.

ഥൻ അജൂായം.
-

.ം യെശു കൊരടാവ കൊണ്ട് അടി

കപ്പെടുകയും, മുള്ളുകൾ കൊണ്ടു

ള്ള കിരീടം ധ ിക്കപ്പെടുകയും,

അടിക്കപ്പെടുകയും, കർിശിൽ ത

റെ ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്.--

വ-വു അവൻ മരിക്കുന്നത്.-ബവൃ

്) നൊ Q കാരം അവൻ മർ ാൻ
നിക്കൊടി :-യൊസെഫിനാലും

ആകയാൽ അപ്പൊഠം പീലാത്തൊ

സ യെശുവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, ച

മ്മട്ടികൾ കൊണ്ട് അടിപ്പിച്ചു.

വ ആയുധക്കാരും മുള്ളുകൾ കൊ

ണ്ട ഒരു കിർിടം മടഞ്ഞിട്ട്, അത

അവ ന്റെ തലയിനെൽ വെച്ച്, ഒ

രു ചുവന്ന കുപ്പായം അവന്റെ ഉടു

പ്പിച്ചു.

ബ. യെഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെ,

വാഴ്ചക, എന്ന പറഞ്ഞു, അവന

അടികൾ കൊടുത്തു.

ര. അപ്പൊൾ പീലാത്തൊസ പി

നെയും പുറത്ത വന്ന, അവരൊട്,

കണ്ടാലും ഞാൻ അവനിൽ ഒരു ക

റ്റവും കാണുന്നില്ല, എന്ന നിങ്ങൾ

അറിയെണ്ടുന്നതിന്, ഞാൻ അവ

നെ നിങ്ങൾക്കു പുറത്ത് കൊണ്ടുവ

രു നു എന്ന വായുന്നു.

@ അപ്പൊൾ യെശു മുള്ളുകൾ കൊ

ണ്ടുള്ള കിരീടവും ചുവന്ന കപ്പായ

വും ധ ിച്ചവനായി പുറത്ത് വന്നു.

അപ്പൊൾ പീലാത്തൊസ അവരൊ

ട്, ആ മനുഷ്യൻ ഇതാ, എന്ന പറ

യുന്നു.

ന്നു അത്കൊണ്ട് പ്രധാനാചാഴ്വാ

രും ഉദ്വൈാഗസ്ഥന്മാരും അവനെ

കണ്ടപ്പൊൾ, [അവനെ) കർിശിൽ

തറെക, കുരിശിൽ തറെക്ക, എണ്ണ ഉ
റകെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ചിലാ

ത്തൊസ അവരൊട, നിങ്ങൾ അ

വനെ കൊണ്ടുപൊയി, കുരിശിൽ

തറെപ്പിൻ: എന്തികൊണ്ടെന്നാൽ

ഞുൻ അവനിൽ ഒരു കുഠറ്റവും കാ

ണുന്നില്ല, എന്ന പഠയുന്നു.

് യെഹൂദന്മാർ അവനൊട ഉത്ത

അമായിട്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂായപ്ര

മാണം ഉണ്ട്, അവൻ തന്നെ താൻ

ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാകിയത്

കൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ വൃായപ്രമാ

മോസിനാലും പ്രതക്കല്ലറയിൽ | യൊവ്വനാകുന്നു എന്ന പദങ്ങു.

അാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുനത്.
വ്വ അത്കൊണ്ടു പീലാത്തൊസ



ഒ്യാഹന്നാൻ മറർ ആ. വര് തൃ

ം രം വചനം കെട്ടപ്പൊൾ, എറ്റ ി.

വും ഭയപ്പെട്ടു.

നു അവൻ പിന്നെയും നായസ്ഥ

ലത്തിലെക് ചെന്ന, യെശുവിനൊ

ട, നി എവിടെ നിന്നാകനു? എ

ന്ന് പറയുന്നു. എന്നാറെ യെശു അ

വന ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല.

കം അപ്പൊൾ പീലാത്തൊസ അ

വനൊട, നീ എന്നൊട പറയുന്നി

ല്ലയൊ? നിന്നെ കിശിൽ തറപ്പാൻ

ഇനിക്ക അധികാരമുണ്ടെന്നും, നി

നെ വിടിപ്പാൻ അധികാരമുണ്ടെ

ന്നും നീ അറിയുന്നില്ലയൊ? എന്ന

പറയുന്നു. }

.ം. യെശു ഉത്തരമായിട്ട, മെലി

ൽ നിന്ന് നിനക്കു തർപ്പെട്ടിരുനില്ല

എങ്കിൽ, ഇനിക വിസൈാധമായി ഒ

രു അധികാരവും നിനക്ക് ഉണ്ടാക

യില്ല. അത്കൊണ്ട ഏ്നെ നിവാക

ഏല്പിച്ചവന അധികം പാപം ഉ

ണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു.

ഥവ ഇത മുതൽ പീലാത്തൊസ് അ

വനെ വിടിപ്പാൻ അമെന്നു-ഷിച്ചു:

ഫ@ എന്നാ റെ rഅവന്റെ നിക്കി

ക ള്ള ക , ് അവനെ) നീക്കികള്ക

അവനെ കർശിൽ തറെക്ക, എന്ന

അവർ ഉറ്റ ചെക്ക് വിളിച്ചു. പിലാ

ത്തൊസ അവതൊട, ഞാൻ നിങ്ങ

ളു ടെ അാജാവിനെ കുരിശിൽ തറെ

ക്കെണമൊ? എന പറയുന്നു. പ്ര

ധാനാചാവ്വന്മാർ ഉത്തരമായിട്ട,

കൈസർ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മ

റെറാരു രാജാവില്ല, എന്ന പറഞ്ഞു.

-നു ആകയാൽ അപ്പൊൾ കുരി

ശിൽ തറെക്ക് പടുവാനായിട്ടു, അ

വൻ അവനെ അവക ഏല്പിച്ചു. പി

നെ അവർ യെശുവിനെ പിടിച്ചു,

കൊണ്ടുപൊയി.

ഫ5) വിശെഷിച്ചുംഅവൻതന്റെ

കിൾ ചുമന്നുകൊണ്ട എബ്രായ ഭാ

ഷയിൽ ഗൊൽഗൊത്താ എന്ന പറ

യപ്പെടുന്ന തലയൊടിടമെന്ന പെ

രുള്ള സ്ഥലത്തിനു പുറപ്പെട്ടുപൊ

യി; -

ഫവൃ അവിടെ അവർ അവനെ

|യു. അവനൊടു കൂടെ മറ്റു രണ്ടാ

എന്നാറെ യെഫ്രദാർ, ന്) ഇവ ജുകളെയും, ഒരൊരുത്തനെ ഒരൊ

നെ വിടിച്ചാൽ നീ കൈസറിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ടും, യെശുവിനെ നടു

സ്റ്റൈഹിതനല്ല, തന്നെ താൻ രാജാ വിലായിട്ടും, കിശുകളിൽ തറെച്ചു.

വാക്കുന്നവൻ എല്ലാം കൈസറിന| cൻ [ അത്രയുമല്ല പിലാക്കത്താ

വിതൊധമായി പറയുന്നു എന്ന ഉഠ സ ഒരു സ്ഥാനപെർ എഴുതി കരി

കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ശിബെൽ പതിച്ചു. നസറായക്കാര

ചമ്പ ഇതകൊണ്ട പീലാത്തൊസ നായ യെശു യെഫ്രദന്മാരുടെ രാ

•രം വചനം കെട്ടപ്പൊൾ യെശു , ജാവ, എന്ന എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു.

വിനെ പുറത്ത കൊണ്ടുവന്ന, കല്ല; വം ആകയാൽ യെശു കിശിൽ

കൊണ്ട് കെട്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമെന്നും, തളെകപ്പെട്ട സ്ഥലം നഗരത്തിന

എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഗാബ്ബത്താ എ സമിപമായിരുന്നതകൊണ്ടു സെയ്ഫ്ര

നും പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നൂാ |ലന്മാരിൽ പലരും •രം സ്ഥാന

യാസനത്തിൽ ഇരുന്നു. പെർ വായിച്ചു. അത എബ്രായിലും,

ഛ. എന്നാൽ പെസഹായ്ക്കുഋഠൂ, ലത്തിനിലും എഴുതപ്പെ

രംഭവും, ഏകദെശം ആറാം മൺ | ട്ടിരുന്നു.

ഒനരവും ആയിരുന്നു: വിശൈഷിച്ച്' വ. അപ്പൊൾ യെഹൂദന്മാരുടെ

അവൻ യെഫ്രദന്മാരൊട്, നിങ്ങ|പ്രധാനാചായ്യന്മാർ പീലാത്തൊസി

ളുടെ രാജാവ ഇതാ! എന് പറയൂ | ഹൈനാട്, യെഫ്രദ്മാരുടെ അാജാവ്,

ബ . എന്നല്ല, ഞാൻ യെഫ്രലന്മാരുടെ



വര'വു
്യാഹനാൻ ഫൻ അ.

ാജാവാകുന്നു എന്ന അവൻ പ

റഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ എഴുതുക എ

m, പറഞ്ഞു.

വ.വ. പീലാത്തൊസ ഉത്തരമായി

ടൂ, ഞാൻ എഴുതിയത എഴുതി എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

വമ്പ പിനെ ആയുധക്കാർ യെ ശു

വിനെ കുരിശിൽ തറെച്ചതിന്റെ

ശൈഷം, അവർ അവന്റെ വസ്ത്ര

ങ്ങളെ എടുത്ത്, ഒഡൊരു ആയുധ

കാർന്ന ഒഖ(dാതൊ പങ്കായി നാല

പങ്കാക്ക് : [അവനെ റി അങ്കിയെ

യും [എടുതൃ:] എന്നാൽ അങ്കി തെ

പ്പ കൂടാതെ മല'ൽനിന്നു തുടങ്ങി,

മുഴുവനും നെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

റ ര. അത്കൊണ്ട അവർ തമ്മിൽ

തമ്മിൽ, നാം അത് കീറരുത്. ആക്ടവ

രുമെന്ന അതിനായികൊണ്ടു ചീട്ടി

ടെ ണം എന്നു പറഞ്ഞു: അവർ എ

ന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഇട

യിൽ പങ്കാക്കി, എന്റെ കപ്പായത്തി

നായ കൊണ്ട ചീട്ടിട്ടു. എന്ന പറ

യുന്ന വെലവാകൃം നിവൃത്തിയാകെ

ണ്ടുന്നതിനായിരുന്നു. ഇതകൊണ്ട്

ആയുധക്കാർ •രം കാഴ്വങ്ങൾ ചെയ്തു.

വ@ | അത്രയുമല്ല യെ ശുവിന്റെ റ

അമ്മയും, അവന്റെ അമ്മയുടെ സ

ഹൊദരിയായി ക്ലെയൊഫാസി

- സ

ന്റെ ഭാഴ്ച മറിയയും, മഗ്ദലെനെ

മറിയയും, നിന്നിരുന്നു.

വസ്ത അത്കൊണ്ടു യെശു തന്റെ

അമ്മയെയും, താൻ സ്റ്റൈഹിച്ചിട്ടുള്ള

ശിഷ്യനെയും അരികെ നില്ക്കുന്നത

കണ്ടാവെ, അവൻ തന്റെ അമ്മ

യൊട, സ്രിയെ, ഇതാ നിന്റെ മ

കൻ എന്ന പറയുന്നു.

വ5 പിനെ അവൻ ശിഷ്യനൊ

ട്, ഇതാ നിന്റെ അമ്മ ! എന്ന പ

റയുന്നു. അനെർ മുതൽ ആ ശി

ഷ്യൻ അവളെ തന്റെ വീട്ടിലെക്ക

കർശിന്റെ അരികെ അവന്റെ

വവ്വ T ഇരിന്റെ ഒശഷം യെശു

സകലവും ഇപ്പൊൾ നിവൃത്തിയാ

യി എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട, വെദവാകൃം

ിവൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിനായിട്ട്, ഇ

നിക ദാഫിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു.

വൻ എന്നാൽ അവിടെ കാടികൊ

ണ്ട നിറഞ്ഞൊരു പാത്രം വെകപ്പെ

ട്ടിരുന്നു. അവർ ഒരു സ്റ്റൈാംഗിനെ

കാടി കൊണ്ടു നിവെച്ചു, ഇസൊപ്പി

ൽ കെട്ടി, അവന്റെ വായുടെ അ

ടുക്കൽ നീട്ടി വെച്ചു.

മ്പം അരുകൊണ്ട യെശു കാ ടി വാ

ങ്ങിയപ്പെ.o്, അത നിവൃത്തിയായി,

എന്ന് പറഞ്ഞു : തന്റെൻറ തല ചായി

-ല്, ആത്മാവിന്റെ എല്പിക്കയും ചെ

ു.

മ്പ്ഥ ആകയാൽ അന്ന യതനസമ

യമാകകൊണ്ട്, ശരീരങ്ങൾ ശാബ

ത ദിവസം, (ആ ശാബത ദിവസം

വലിയ ദിവസമായിരുന്നത്. കാണ്ടു.)

ക ിശിനെന്മൽ ഇരിക്കരുത് എന്ന വെ

ച്ചു. അവരുടെ കാലുകൾ ഒടിക്കപ്പെ

ടണമെന്നും അവർ എടുത്തുകൊ

ണ്ടുപൊകപ്പെടെണമെന്നും, യെ

ഫ്രദന്മാർ പീലാത്തൊസിനൊട അ

പെക്ഷിച്ചു.

മ്പ.വ. അപ്പൊൾ ആയുധകാർ വ

ന്ന, ഒന്നാമത്തവന്റെയും, അവ

നൊട ക്രടെ ക ിശിൽ തറെക്കപ്പെ

ട്ട മറ്റവന്റെയും കാലുകളെ ഒടി

മ്പന. പിനെ അവർ യെശുവി

ന്റെ അടുക്കൽ വന, അവൻ അ

പ്പൊൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന ക

ണ്ട് പെപ്പാൾ, അവന്റെൻഠ കാലുകളെ

ഓടിച്ചില്ല.

മ്പര. എന്നാലും ആയുധക്കാരിൽ

ഒരുത്തൻ ഒരു കുന്തം കൊണ്ട് അവ

6ൻഠ വിലാപ്പുറത്ത കത്തി, ഉടനെ

ർക്തവും വെള്ളവും വയ്ക്കപ്പെട്ടു.

മ്പ. അ വിശേഷിച്ചും അബ ബബ

ചെർിഗ്രഹിക്കയും ചെയ്തു. വൻ സാക്ഷിപ്പെടുത്തി. അവന്റെ ജ
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സാക്ഷിയും സത്യമുള്ളതാകുന്നു : നി

ങ്ങൾ വിശ്വസിക്കെണ്ടുന്നതിന്, അ

വൻ സത്യം പറയുന്നു എന്നും അ

വൻ അറിയുന്നു. -

മ്പനൂ എന്നാൽ • രം കാഴ്വങ്ങൾ ഉ

ണ്ടായത, അവന്റെ ഒരു അസ്ഥി

പൊലും ഒടിക്കപ്പെടുകയില്ല. എന്നു

ള്ള വെലവാകൃം നിവൃത്തിയാകെ

ണ്ടുന്നതിനു •രം കാഴ്വങ്ങൾ ഉണ്ടായി.

മ്പു പിനെയും അവർ തങ്ങൾ

കത്തിയവനിൽ നൊക്കും, എന്നും

മറെറാരു വെലവാക്യം പറയുന്നു.

്ചപ്ത ഇതിന്റെ ശൈഷം അ

റിമതെയക്കാരനായ യൊസൊഫ്,

(യെഫ്രഭന്മാക്കുള്ള ഭയം ബാബ അ

ഹസ്ത്രത്തിൽ യെശുവിന്റെ ഒരു ശി

കൃനാകകൊണ്ട്,) താൻ യെശുവി

ചെൻറ ശർിരം എടുത്തുകൊണ്ടുപൊ

കെണ്ടുന്നതിനായിട്ടു, പീലാത്തൊസി

്നാട അപെക്ഷി പീലാത്തൊ

സ [അവന് അനുവാദം കൊടുക

യും ചെയ്യു. അത്കൊണ്ട് അവൻ

വന്ന, യെശുവിന്റെ ശരീരം എടു

തുകൊണ്ടുപൊയി.

മ്പൻ (മുമ്പിൽ ാത്രിയിൽ യെശു

വിന്റെ അടുക്കൽ വന്നവനായ)

നിക്കൊഭിമൂസും വന്ന, മൂറിന്റെയും

ചെന്നിനായകത്തിന്റെയും ബ

യൊഗം എകദെശം നൂറ റാത്തൽ

കൊണ്ടുവന്നു. r

രം അപ്പൊം അവർ യെശുവി

ന്റെ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട്, യെ

ഫ്രലന്മാൿ ശവം അടുക്കുവാനുള്ള മ

യ്യാദ പ്രകാരം, അത സുഗന്ധവു

ങ്ങളെ9ട ക്രടെ നെരi് ശിലകളിൽ

കെട്ടി.

അഥ വിശെഷിച്ചും അവൻ കർി

ശിൽ തറെകപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിൽ ഒരു

തൊട്ടവും, ആ തൊട്ടത്തിൽ, ഒരു

നാളും ഒരുത്തനും വെക്കപ്പെടാത്ത

ഒരു പുതിയ പ്രെതക്കല്ലറയും ഉണ്ടാ

ര.വ. അത്കൊണ്ട യെഫ്രദാരു

ടെ യത്നസമയം ഹെതുവായിട്ടും,

പ്രെതകല്ലറ സമിപമാകകൊണ്ടും

അവർ യെശുവിനെ അവിടെ വെ

ട്

വ_O അദൃായം.

.ം.ം യെശു മറിയെക്കും.-ഫൻ ത

മെൻറ ശിഷ്യന്മാക്കും പ്രത്യക്ഷനാ

കുന്നത്._പരം തൊമാസിന്റെ

അവിശ്വാസവും.-വ.ആ അനുസ

ബക്കും.

പിന്നെ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം

ദിവസത്തിൽ പ്രഭാതകാലത്ത് ഇരു

ട്ടുള്ളപ്പൊൾ തന്നെ, മഗ്ദലെനെ മ

റിയ പ്രെതകല്ലറയുടെ അടുക്കൽ വ

ന്ന, പ്രെതകല്ലറയിൽനിന്ന കല്ല

നീക്കികളയപ്പെട്ടത കാണുന്നു.

വ. അപ്പൊൾ അവൾ ഓടി, ശി

മൊൻ പത്രൊസിന്റെ അടുക്കലും,

യെശു സ്റ്റൈഹിച്ചിട്ടുള്ള മന്റെ ശിഷ്യ

ന്റെ അടുക്കലും പൊയി, അവരൊ

ട്, അവർ കരiാവിനെ പ്രെതകല്പ

റയിൽനിന്ന് എടുത്ത കളഞ്ഞു. അ

വനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞ

ങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയു

ന്നു,

നു. അതുകൊണ്ടു പരൈാസും, ആ

മറഠ ശിഷ്യനും പുറപ്പെട്ട, കല്ലറയു

ടെ അടുക്കൽ പൊയി.

ര. ഇരുവരും ഒന്നിച്ച ഓടി: ആ

മറ്റ ശിഷ്യൻ പത്രൊസിനെക്കാൾ

ശിട്രമായി ഒാടി, മുമ്പെ കല്ലറയു

ടെ അടുക്കൽ വന്നു.

@ പിന്നെ അവൻ കനിഞ്ഞു (അ -

കത്തൊട്ട നൊകി.] ശിലകൾ കിട

ക്കുന്നത് കണ്ടു; എങ്കിലും അകത്ത

പൊയില്ല.

നു അപ്പൊഠം ശിമൊൻ പുത്രാ

സും അവന്റെ പിന്നാലെ വന്ന ഏ

ത്തി, പ്രെതകല്ലറയിലെക്കു കടനം

യിരുന്നു.
വസ്ത്രങ്ങൾ കിടക്കുന്നതും.



വ.Ⓐo യൊഹന്നാൻ വo അ.

ഈ അവന്റെ തലയിൽ ഉണ്ടായി ന അവൾ നിരൂപിച്ചിട്ടു. അവ

രുന്ന ശില വസ്ത്രങ്ങളെ9ട ക്രടെ കി|നൊട, യജമാനനെ, നീ അവ

ടകാതെ, വെറിട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് 4 |നെ എടുത്തുകൊണ്ടുപൊയിട്ടുണ്ട്

രുട്ടിയിരിക്കുന്നതും കാണുന്നു. ങ്കിൽ, അവനെ എവിടെ വെച്ചൂ എ

വ്വ അപ്പൊൾ മുബൈ സൈപ്രതക്കല്ലഠ ന എന്നൊട പറക, അപ്പൊൾ

യുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ മ| ഞാൻ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടു

ന്റെ ശിഷ്യനും അകത്ത ചെന്നു, | പൊകം, എന്ന പറയുന്നു.

അവനും കണ്ടു, വിശ്വസിച്ചു. ഫൗ ജയശു അവളൊട്, മറിയ

ൻ എന്തെന്നാൽ അവൻ മരിച്ചവ | യെ, എന്ന പറയുന്നു. അവൾ തി

രിൽനിന്ന് ഉയിത്തെഴുനീല്ലെ.ണ്ടു രിഞ്ഞ, അവനൊട, ഹെ ഗുരൊ,

നതാകുന്നു, എന്നുള്ള വെദവാക്യം| എന്ന അതഥമാകന്ന റാബാനി, ഘ

അവർ അതവരെയും അറിഞ്ഞില്ല. |ന പറയുന്നു.

ഥം അപ്പൊൾ ആ ശിഷ്യന്മാർ പി ഫ5 സെയശു അവളൊട,എനെ തെs

നെയും തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തെക'ടരുത്. എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻഎ

പൊയി. | സെൻറ പിതാവിന്റെ അടു കുലൈകു

.ം. T എന്നാൽ മറിയ പ്രെതക്ക

ല്ലറയുടെ അരികെ പുറത്ത കരഞ്ഞു

കൊണ്ടു നിന്നു : അവൾ കരയുമ്പൊ

ഠം, അവൾ പ്രെതക്കല്ലറയിലെക്കു ക

നിഞ്ഞു [നൊകി.]

ചവ, യെശുവിന്റെ ശരീരം വെക്ക

പ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെബ ഉടുപ്പു

കളൊടെ അബ ദൈവദൂതന്മാർ, ത

ലയുടെ അടൂകൽ ഒരുത്തനും കാലു

കളുടെ അടുകൽ ഒരുത്തനും, ഇരി

ഇതുവരെയും കസെറി പൊയിട്ടില്ല :

എന്നാൽ നീ എന്റെ സഐാലര

ാരുടെ അടുക്കൽ പൊയിട്ടും അവ

തൊട ഞാൻ എന്റെ പിതാവി

ന്റെ അടുക്കലും, നിങ്ങളുടെ പിതാ

വിന്റെ അടുക്കലും എന്റെ ദൈ

വത്തിന്റെ അടുക്കലും, നിങ്ങളുടെ

ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലും, ക്രെ

റി പൊകന്നു എന്ന പഠക എന്ന

പറഞ്ഞു.

ക്കുന്നതിനെ കാണുന്നു. ചവ്വ മശ്ലെനെ മറിയ വന,

.ം. എന്നാറെ അവ& അവളെ താൻ കരiാവിനെ കണ്ടു എന്നും,

ട, സ്ത്രീയെ, നി എന്തിന കരയുന്നു? അവൻ •രം കാഴ്വങ്ങളെ തന്നൊട

എന്നു പറയുന്നു. അവൾ അവരൊ പറഞ്ഞു എന്നും ശിഷ്യന്മാരൊടഅ

ട്, അവർ എന്റെ കത്താവിനെ റിയിക്കയും ചെയ്തു.

എടുത്ത കൊണ്ടുപൊയി, അവനെ | .മൻ [ പിന്നെ ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ

എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറി ഒന്നാം ദിവസമായ, ആ ദിവസം ത

യായിക്കൊണ്ടാകുന്നു എന്ന പഠ |നെ സസ്യനെരത്തെ ശിഷ്യനാർ ക്ര

യുന്നു. | ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ, യെഹൂദന്മാ

ഛ. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട അവൾ കുള്ള ഭയം കൊണ്ട വാതിലുകൾ അ

പിന്നൊക്കം തിരിഞ്ഞ, യെശുവിനെ ടച്ചിരിക്കുമ്പൊൾ, യെശു വന്ന, ന

നില്ക്കുന്നത് കണ്ടു, എന്നാലും യെശു ടൂവിൽ നിന്ന്, അവതൊട, നിങ്ങൾ

വാകുന്നു എന്ന അവൾ അറിഞ്ഞില്ല. |ക്ക സമാധാനം ഇരിക്കട്ടെ, എന്ന

.ം@ യെശു അവളൊട, സ്ത്രീയെ,|പറയുന്നു.

നീ എന്തിന കരയുന്നു? നീ ആരെ' വ.ം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടു, അവൻ അ

അനെപ്ഷിക്കുന്നു? എന്ന പറയുന്നു. വക് തന്റെ കൈകളെയും വിലാ

അവ ർ തൊട്ടക്കാരൻ ആകന്നു എ പ്പുറവും കാണിച്ചു. അപ്പൊൾ ശി
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കൃന്മാർ കതാവിനെ കണ്ടാറെ,

സന്തൊഷപ്പെട്ടു.

വ.ം അപ്പൊൾ യെശു പിന്നെയും

അവതൊട, നിങ്ങൾക സമാധാന

മിരിക്കട്ടെ : [എന്റെ] പിതാവ് എ

നെ അയച്ചുപ്രകാരം തന്നെ, ഞാ

നും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന പ

റഞ്ഞു.

വവ. പിനെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടു, അ

വൻ അവരുടെ മെൽ ഉൗതി, അവ

തൊട, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കെ

കൊൾവിൻ.

വമ്പ, നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപങ്ങ

ജെ. മൊചിക്കുന്നുവൊ, അവ അവ

ിൽനിന്ന മൊചിക്കപ്പെടുന്നു; നി

ങ്ങൾ ആരുടെ (പാപങ്ങളെ) പി

ടിപ്പിക്കുന്നുവൊ അവ പിടിക്കപ്പെ

ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു.

വരം ! എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടു പെ

(ിൽ ഒരുത്തനായി, ിഭിമുഖസന്

പറയപ്പെട്ട തൊമാസ, യെശു വന്ന

പ്പൊൾ, അവതൊട ക്രട ഉണ്ടായി

രുന്നില്ല.

വ@ അത്കൊണ്ട മറെറ ശിഷ്യ

ാൻ അവനൊട, ഞങ്ങൾ കത്താ

വിനെ കണ്ടു, എന്ന പഠഞ്ഞു. എ

ന്നാറെ അവൻ അവതൊട, ഞാൻ

അവന്റെ കൈകളിൽ ആണിക

ളുടെ പഴത കണ്ട, ആണ്ടികളുടെ

പഴ്സരിൽ എന്റെ വിരലിട്ട്, അവ

ബ വിലാപ്പുറത്തിലെക എന്റെ റ

കൈ ഇടാഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വിശ്വസി

കയില്ല എന്ന പറഞ്ഞു.

പൗ പിന്നെ ഒരു എട്ടു ദിവസം

കഴിഞ്ഞ ശൈഷം അവന്റെ ശിഷ്യ

ന്മാർ വീണ്ടും അകത്തുണ്ടായിരുന്നു,

തൊമാസും അവരൊട ക്രടെ ഇ

രുന്നു. വാതിലുകൾ അടച്ചിരിക്കു

ബൊൾ, യെശു വന്ന, നടുവിൽ

നിന്ന്, അവരൊട, നിങ്ങൾക്ക് സ

മാധാന്നുമിരിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.

നൊട, നീ നിന്റെ വിരൽ ഇണ്ടൊ

ട്ട നീട്ടി, എന്റെ കൈകളെ നൊ

ക്ക നിന്റെ കൈ നീട്ടി എന്റെൻറ

വിലാപ്പുറത്തിലെക്കു ഇടുക: നി അ

വിശ്വാസിയായിരിക്കാതെ, വിശാ

സിയായിരിക്ക, എന്ന പറഞ്ഞു.

വ വ്വ എന്ന 0റെ തൊമാസ അവ

്നാട്, എന്റെ റ കതാവും എന്റെ വ

ജെലവവുമായുള്ളൊവെ, എന്ന ഉത്ത

തമായിട്ട പറഞ്ഞു. -

വൻ യെ ശു അവനൊട്, തൊമാ

സെ, നീ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ടു നി

വിശ്വസിച്ചു. കാണാതെ തന്നെ വി

ശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാനാർ ആക

ന്നു എന്ന പറയുന്നു

മ്പം വിശെഷിച്ച oരം പുസ്തകത്തി

ൽ എഴുതപ്പെടാത്ത മറ്റ അനകം

അതിശയങ്ങളെയും യെശു തന്റെ

ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ചെയ്തു :

ന. എന്നാൽ യെശു ദൈവത്തി

മെൻറ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്നു ഘ)

ന്ന നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കെണ്ടുന്നതി

നും, വ ശ്വസിച്ചിട്ട നിങ്ങൾക്ക് അ

വന്റെ നാമത്താൽ ജീവനുണ്ടാകെ

ണ്ടുന്നതിനും ഇവ എഴുതപ്പെട്ടിരി

ഠ് ബ

വ-്ഥ അഢായം.

ബ ക്രിസ്തു പിന്റെയും പ്രത്യക്ഷനാ

കുന്നത്. - ം@ അവൻ പത്രൊ

സിന ഒരു കല്പന കൊടുകയും.

വ.ം അവ മെൻറ് കൌതുകം ആ

കൊ ചെയ്യുന്നത്.

ഇക്കാഴ്വങ്ങളുടെ ശെഷം യെശു പി

നെയും തിബെറിയൊസ് എന്ന ക

ടൽകരയിൽ വെച്ച ശിഷ്യന്മോഷ് ത

ചെന്നതാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി; അ

വൻ ഇപ്രകാരം [തന്നെ.താൻ) പ്ര

തൃക്ഷപ്പെടുത്തി.

വ ശിമൊൻ പത്രൊസും, ിടിമു

സ് എന്ന പറയപ്പെട്ട തൊമാസും,

വ. അപ്പൊൾ അവൻ തൊമാസി ഗലിലെയായിലെ കാനായിൽനി
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ന്നുള്ളവനായ നതാനിയെലും, സെ കഠം കത്തിയതും, അവയുടെ മെൽ

ബദിയുടെ പുത്രന്മാരും, അവന്റെ മീൻ വെകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അപ്പ

ശിഷ്യന്മാർിൽ വെറെ അണ്ടാളും ക്ര വും കണ്ടു.

ടിയിരുന്നു. ചം യെശു അവരൊട, നിങ്ങൾ

മ്പ ശിമൊൻ പത്രൊസ അവരൊ ഇപ്പൊൾ പിടിച്ച മിനുകളിൽ ചി

ട, ഞാൻ മiൻ പിടിപ്പാൻ പൊക ലത കൊണ്ടുവരുവിൻ, എന്ന പറ

ന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവർ അവ'യുന്നു.

നൊട, ഞങ്ങളും നിന്നൊട ക്രടെ ച. ശിമൊൻ പത്രൊസ കയറി

ചൊരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവർ പൊയി, നൂറ്റമ്പത്ത മൂന്ന വലിയ

പുറപ്പെട്ടുപൊയി, ഉടനെ ഒരു പ് മിനുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ വല ക

ടവിൽ കയറി : എന്നാലും അവർ

ആ അാത്രിയിൽ ഒന്നും പിടിച്ചില്ല.

രം പിനെ ഉദയ കാലമായപ്പൊ

ക, യെശു കരയിൽ നിന്നിരുന്നു :

എങ്കിലും അവൻ യെശുവാകന്നു എ

ണു ശിഷ്യന്മാർ അറിഞ്ഞില്ല.

@ അപ്പൊd യെശു അവരൊട്,

കൈപതങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്കു വല്ല ആ

ഹാർവുമുണ്ടൊ ? എന്ന പറയുന്നു.

അവർ അവനൊട, ഇല്ല എന്ന ഉ

ആർമായിട്ട പറഞ്ഞു.

സ്ത്ര പിന്നെ അവൻ അവ തൊട്,

പടവിന്റെ വലത്ത ഭാഗത്ത് വല

വിശുവിൻ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക

കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട

അവർ വീശി, അപ്പൊൾ മീൻക്രട്ടം

കൊണ്ട് അത വലിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

അത്കൊണ്ട യെശു സ്റ്റെഫിച്ചി

ട്ടുള്ള ആ ശിഷ്യൻ പത്രൊസിനൊ

ട്, അവൻ കതാവാകുന്നു, എന്ന

പറയുന്നു. കരാവാകുന്നു എന്ന ശി

മൊൻ പത്രൊസ കെട്ടപ്പൊൾ,(താ

ൻ നഗ്നനായിരിക്കൊണ്ട്,) ത

ന്റെ മാത്സിക വസ്രം ചുറ്റികെട്ടി,

കടലിലെക്കു ചാടി.

വ്വ എന്നാൽ മറെറ ശിഷ്യന്മാർ (ക

രയിൽനിന്ന എകദെശം ഇരുനൂറ് മു

ളം മാത്രമല്ലാതെ ദുരമില്ലായ്മ,കൊ

ണ്ട്,) മിനുകളൊടെ വല വലി

കൊണ്ട് ചെറിയ പടവിൽ വന്നു.

ൻ പിന്നെ അവർ കരയിൽ ഇറ

രയിലെക്കു വലി അത്ര വള്ളതെ

ഉണ്ടായിട്ടും, വല്കിഠിപൊയിട്ടില്ല.

.ംവ യെശു അവരൊട്, നിങ്ങൾ

വന്ന,ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊൾവിൻ,

എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ അവൻ

കതാവാകുന്നു എന്ന അറിഞ്ഞിരി

കുകൊണ്ട്, ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്ത

നും ന് ആരാക്നു ? ഏ് ചൊദി

പ്പാൻ തുനിഞ്ഞില്ല.

ചമ്പ, അപ്പൊൾ യെശു വന്ന, അ

പ്പം എടുത്ത്, അവക കൊടുത്തു. അ

പ്രകാരം തന്നെ മീനു. [കൊടുത്തു.]

ഛ. യെശു മരിച്ചവർിൽനിന്ന് ഉ

യിത്തെഴുനിറ്റതിന്റെ ശെഷം, ത

ന്റെ ശിഷ്യന്മാക പ്രതൃക്ഷനായത

ഇപ്പൊൾ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ആക

ബം -

ച@ | പിനെ അവർ ഭക്ഷണം

കഴിച്ചതിന്റെ ശൈഷം യെശു ശി

മൊൻ പത്രൊസിനൊട, യൊനാ

യുടെ പുത്രനായ ശിമൊനെ, ഇവ

തെകാൾ നീ എന്നെ അധികം സ്റ്റെ

ഹിക്കുന്നു.വൊ? എന്ന പറഞ്ഞു. അ

വൻ അവനൊട, ഉവ്വ, കതാവെ;

ഞാൻ നിന്നെ സ്റ്റെഹിക്കുന്നു എന്ന

നി തന്നെ അറിയുന്നു എന്ന് പറയു

ന്നു. അവൻ അവനൊട, എന്റെ

ആട്ടിൻകുട്ടികളെ മെയ്ല, എന്ന പ

റയുന്നു.

ചന്ദ്ര പിന്നെ അണ്ടാം പ്രാവശ്ശ്യം അ

വൻ അവനൊട, യൊനായുടെ പു

ങ്ങിയപ്പൊൾ, അവിടെ തികനലു ത്രനായ ശിമൊനെ, നീ എന്നെ
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സ്റ്റെഹിക്കുന്നുവെ9? എന്നു പറയുന്നു.

അവൻ അവനൊട, ഉവ്വ. കത്താ

വെ ; ഞാൻ നിന്നെ സ്റ്റെഹിക്കുന്നു

എന്ന നി ത ുന്ന അറിയുന്നു. എന്ന

പറയുന്നു. അവൻ അവനൊട, എ

ന്റെ ആടുകളെ മെസ്സ് എന്ന പ

റയുന്നു.

. ഈ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അവൻ അ

വമെനാട്, ചെയാ"ായുടെ പുത്രനായ

ശിം മാനെ, നീ എന്നെ സ്റ്റൈഹിക്കു

നു വൊ? എന്ന പറയുന്നു. അവൻ

മൂന്നാം പ്രാവശ്നം, നീ എന്നെ സ്റ്റെ

ഹിക്കുന്നു.വൊ ? എന്ന ത നാട പ

റക്കൊണ്ട്, പത്രൊസ ദുഃഖിച്ചു.

പിനെ അവൻ അവനൊട, കതരാ

വെ', നീ സകല കായ്യങ്ങളെയും അ

റിയുന്നു.ഞാൻ നിന്നെ സ്റ്റെ ഹിക്കുന്നു

എന്ന ന് ര നെ അറിയുന്നു എന്ന

പറഞ്ഞു. യെശു അവ.6 നാട പറയു

ന്നു, എന്റെഠ ആടുകളെ മെയ്തു.

. വൃ നീ ഇളയ വയസ്സു വനാ

യ രുന്നപ്പൊൾ, നിനെ ന് അർ

കെട്ടികൊണ്ട നീ ഇച്ഛിച്ച സ്ഥലത്തി
ൽ സഞ്ചരിച്ചുവല്ലൊ; എന്നാൽ നി

് അവയസ്സുള്ളവനായിരിക്കുമ്പൊൾ,

നീ നിന്റെ കൈകളെ നിട്ടും, മ

റെറാരു ഞൻ നിന്നെ കെട്ടുകയും,

നും, ഠൻം കായ്യങ്ങളെ എഴുതിയവ

നും ആ കന്നു; അവന്റെ സാക്ഷി

നി ഇച്ഛിക്കാത്ത സ്ഥലത്തെക്കു നി

നെ കൊണ്ടുപൊകയും ചെയ്യും, എ

ന് ഞാൻ സ്തൃമായിട്, സതൃമായി

ട്ട നിബനാട പറയുന്നു.

ഛൻ എന്നാൽ അവൻ എതപ്രകാ

രമുള്ള മരണം കൊണ്ട് 6 ദെ വമെത്ത

മഹതപപ്പെട്ടതും എന്ന അവൻ ഇ

ത അടയാളമായി പറഞ്ഞു. വിശൈ

ഷിച്ച അവൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട, അ

വ .നാട്, എന്റെ പിന്നാലെ വരി

ക എന്ന പറഞ്ഞു.

വ.ം പിന്നെ പത്രൊസ തിരിഞ്ഞ,

യെശു സ്റ്റെഫിഫ്ലവനും, അാത്രിഭക്ഷ

ണത്തിൽ അവന്റെ മാവിടത്തിൽ

ചാര്യവനും. കരാവെ, നിന്നെ

കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നവൻ ആരാക

ന്നു? എന്ന പറഞ്ഞവനുമായുള്ള ശി

ഷ്യൻ പിന്നാലെ വരുന്നതിനെ കാ

ബവന്നു .

വ.ഥ വച്ചെത്രാസ അവനെ കാണുക

കൊണ്ട്, യെശുവിനൊട, കത്താ

വെ, എന്നാൽ ഇവൻ എന്ത്, ചെയ്യും?

എന്ന വുവ തയ്തു.

വ്വ യെശു അവനൊട, ഞാൻ വ

രുവൊള്ളത്തന ഇവൻ ഇരിപ്പാൻ

ഇ നിക ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നി

നക എന്ത്? നീ എ ഒൻറ പിന്നാലെ

വർിക, എന്ന പറഞ്ഞു.

വന. അത്കൊണ്ട് ആ ശിഷ്യൻ മ

രികയില്ല എന്നുള്ള സം വചനം സ

ഹൊദാർിൽ പർന്നു ; എന്നാലും

അവൻ മരിക്കയില്ല എന്ന യെശു അ

വ നൊട പറഞ്ഞില്ല ; ഞാൻ വരു

വെiാളത്തിന അവൻ ഇരിപ്പാൻ ഇ

നിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് നിനക

എന്ത എന്ന മാത്രമെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ.

വര് t oരം ശിഷ്യൻ •രം കാഴ്വങ്ങ

ളെ കുറിച്ച സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്ന വ

സതൃമുള്ളതാകുന്നു എന്ന ഞ്ഞു:ൾ അ

റികയും ചെയ്യുന്നു.

വ.@ വിശേഷിച്ചും 'ചെയശു ചെ

യൂിട്ടുള്ള ക9യ്യങ്ങൾ മറ്റു പലതും

ഉണ്ട്, അവ ഒ്തൊന്നായി എഴുത

പ്പെട്ടാൽ, എഴുതപ്പെടെണ്ടും പുസ്ത

കങ്ങൾ ഭൂ6 ലാകത്ത ത കൂടെ കൊള്ളു

കയില്ല എന്ന ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു.

|ആമെൻ.



അപ്പൊസൊലന്മാരുടെ നടപ്പുകൾ.

-

(Uു) 10്യം.. അു ം

ബ ക്രിസ്തുവിന്റെ വൃത്താന്തത്തിൽ ചി

ലത്തിരികെ ചൊല്ലുന്നത്.--Ⓐ

മത്തിയ:സ'അപ്പൊസ്റ്റൈാലനായി

നിയമിക്കപ്പെടുന്നത്.

വെഹ തെയൊഫിലാസെ, യെശു

താൻ തെരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ

സ്റ്റൈാലന്മാഷ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദു

ലം കല്പന കൊടുത്താറെ, അവൻ

മെലൊട്ട എടു ക്ക പ്പെട്ട നാൾ വരെ,

വ ചെയ്യാനും പഠിപ്പിപ്പാനും ആ

ബ ഭിച്ചിട്ടുള്ള സകല കായ്യങ്ങളെയും

കുറിച്ചു ഞാൻ ഒന്നാമത പ്രകരണം

ഉണ്ടാകിട്ടണ്ടുപ്പൊ:

മ്പ അവൻ കഷ്ടാനുഭവപ്പെട്ടതി

@ൻറ ശൈഷാ നാല്പത നാൾ വരെ

യും അവ് കാണപ്പെട്ടവനായും,

ദൈവത്തിന്റെ രാജ തേ കുറിച്ചു

ള്ള കായ്യങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നവ

നായും, ആയവകും അനെകം സ്പ

ഷ്ടമായുള്ള അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട

തന്നെ ജീവനൊടിരിക്കുന്നവനെന്
ന

കാണിച്ചു.

ര. അനന്തരം അവൻ അവത്തെ ക്ര

ടി വരുന്നുീട്, അവരൊട അവർ

മെയറുശലമിൽനിന്ന പൊകാതെ,

പിതാവിന്റെ വാശ സ്ത്രത്തിനായി

ട്ട കാത്തിരിക്കെണം എന്ന കല്പിച്ചു.

[അവൻ പറഞ്ഞു. ആയത നിങ്ങ

് എന്ന രീനിന്ന കെട്ടിട്ടുണ്ട്.

@ എന്തു കൊണ്ടെനാൽ യൌഹ

ന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ടു ബഹിന്ദു

പ്പെടുത്തി നിശ്ചയം ; എന്നാൽ നി

ങ്ങൾ ഇനി വിള്ള ചെ0 നാളുകൾ ചെ

ല്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ കൊണ്ട

ബ-പു സ്ത്രൈപ്പടും.

ഔ ആകയാൽ അവർ ഒന്നിച്ച ക്ര

ട, കരiാവെ, നീ ംരം കാലത്ത്

രാജ്യം ഇസ്രാഎലിന യഥാസ്ഥാ°

പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമൊ? എന്ന ചൊ

ദിച്ചു.
എന്നാറെ അവൻ അവതൊട്,

പിതാവ് തന്റെ സ്ഥപന്ത അധികാ

അത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കാലങ്ങളെ എ

ങ്കിലും സമയങ്ങളെ എങ്കിലും അറി

യുന്നത നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല.

വ്വ എന്നാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നി

ങ്ങളുടെ മെൽ വരുമ്പൊൾ, നിങ്ങ

ം ശക്തി കൈക്കൊള്ളും; നിങ്ങഠം

യെറുശലമിലും, യെഹൂദിയായിൽ

എല്ലാടത്തും, ശമറിയായിലും, ഭൂമി

യുടെ അവസാനത്തെ,ാള വും ഇനി

ക സാക്ഷികൾ ആകയും ചെയ്തു എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

ൻ അവൻ ംരം കാഴ്വങ്ങളെ പറ

ഞ്ഞതിന്റെ ശൈഷാ, അവ& നൊ

കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ, അവൻ മെ

ഋട്ട എടുക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ കണ്ണ

കൾക്ക മറവായി ഒരു മെംഘം അവ

നെ കൈക്കൊക്കുകയും ചെയ്തു.

ഥം അവൻ വൊകുന്ന സമയത്ത

അവർ ആകാശത്തിലെക്കു സൂക്ഷി

കൃനൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ, ക

ണ്ടാലും, വെള്ളവസ്ത്രത്തൊട കൂടി

അണ്ട വുരുഷന്മാർ അവരുടെ അി

കെ നിന്നു;

| . ഗല്ല്യാ മനുഷ്യരെ, നി

ങ്ങൾ എന്തിന ആകാശത്തിലെക്ക

നൊ ിക്കൊണ്ടു നില്ക്കുന്നു? നിങ്ങ

ള ൽനിന്ന് സപ്ത്തിലെക്ക് മെല്പട്ട

എടുക്കപ്പെട്ട  ും യെശു സപുത്തി

(ിലക്ക (ഷ്,തപ്രകാരം ചൌകന്നതി

നെ നിങ്ങൾ കണ്ടുവൊ അവൻ അ

പ്രകാരം തന്നെ വരും, എന്ന പറ

6ഞ്ഞു.

ടിയിഡ് കാൾം അപർഅവനൊ | -വ. അപ്പൊൾ അവർ യെറുശല



അപ്പൊസൊ, നടപ്പുകൾ അ. പ@G

മിൽനിന്ന ഒരു ശാബത ദിവസ

ത്തെ പ്രയാണമുള്ള ഒലിവ് എന്ന

പെരുള്ള മലയിൽനിന്ന യെറുശല

മിലെക്ക തിരിച്ചുപൊന്നു.

ഥന. പിന്നെ അവർ അകത്ത വ

ന്നപ്പൊൾ, ഒരു മാളികയിലെക്കു ക

തെറി പൊയി, അവിടെ പത്രൊ

സും, യാക്കൊബും, യൊഹന്നാനും,

അന്ത്രയൊസും, ഫിലിപ്പൊസും, തൊ

മ:സും, ബതൊലൊമായും, മത്താ

യിയും, അല്പായിയുടെ പുത്രനായ

യാക്കൊബും, ശൈലൊത്തെസായ ശി

മൊനും, യാക്കൊബിനെൻറ് സഹൊ

ലരനായ യെഹൂദായും പാതൃ.

ഫര് ഇവർ എല്ലാവരും സ്ത്രികളൊ

ടൂം, യെശുവിനെൻറ അമ്മയായ മറി

യയൊടും, അവന്റെ റ സഹൈാദര

ാതൊടും ക്രടി, എക മനുണ്ണാടെ

പ്രാത്ഥനയിലും അപെക്ഷയിലും

സ്ഥിരപ്പെട്ടിരുന്നു.

.c@ T എന്നാൽ (ഒന്നിച്ച ക്രടിയ

പെരുകളു.ടെ സംബൃ എകദെശം

നൂറ്റിരുപത ആയിരുന്നു, ) ആ നാ

ളുകളിൽ പത്രൊസ ശിഷ്യന്മാരുടെ

നടുവിൽ എഴുനീറ്റ നിന്ന, പറ

ഞ്ഞു.

ചന്ദ്ര സഹൈാദരന്മാരായ പുരുഷ

ാതെ, യെശുവിനെ പിടിച്ചവക്ക

വഴി കാണിച്ചവനായ യെഫ്രദാ

യെ കുറിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദാ

വിഭിന്റെ വായ മൂല മുമ്പെ പറ

ഞ്ഞതായുള്ള അം ചെ? വാക്ടം നി

വൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിനായിരുന്നു.

.ു എന്തു കൊണ്ടെന്ന രീ അവൻ

ഞങ്ങളൊട കൂടി എണ്ണപ്പെട്ട,

c അo 6 6ദവ ശുശ്രൂഷയിൽ വചങ്ക പ്രാ

പിച്ചിരുന്നു.

ചവ്വ എന്നാൽ ഇവൻ അനൂായത്തി

റെൻറ കൂലി കൊണ്ട് ഒരു നിലം സ

ാദിഷ്ട; പിനെ അവൻ കവി

ണു വിണ, നടുവെ പിളനു: അവ

പൊയി.

കൻ ഇത് യെറുശലമിൽ കുടിയി

രിക്കുന്നവ4 എല്ലാവ ക്കും അറിയപ്പെ

ട്ടതായിരുന്നു; എന്നത്കൊണ്ടു ആ

നിലം അവരുടെ സചന്ത ഭാഷയി

ൽ രക്ത നിലം എന്ന അതഥമാകുന്ന

അകെൽലമ, എന്ന ചൊല്ലപ്പെട്ടിരി

ക്ക് ബ

വം എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ സങ്കീര്ത

ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങിനെ എഴുത

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവ പെൻറ വാസ

സ്ഥലം പാഴായി തീർട്ടെ, അതിൽ

ആരും വസിക്കാതെയും ഇരിക്കട്ടെ;

പിന്നെയും അവന്റെ എപ്പിസ്കോ

പ്പാസ്ഥാനം മറെറാരുത്തൻ ഏല്പ്

ചെട്ട.

വ.ം അത്കൊണ്ട് കതാവായ മയ

ശു യൊഹന്നാന്റെ ബഹിസ്തു മുതൽ

തുടങ്ങി, താൻ നമ്മിൽനിന്ന് എടുത്തു

കൊള്ളപ്പെട്ട ആ ദിവസം വരെ

യും, നമ്മുടെ ഇടയിൽ അകത്തും

പുറതും സഞ്ചരിച്ച കാലത്തെല്ലാം,

വ.വ. നമൊട ക്ര ടെ നടന്നിട്ടുള്ള

ംരം പുരുഷാമാർിൽ ഒരുത്തൻ അ

വന്റെ ഉയിപ്പിന നകൊട ക്ര ടെ

ഒരു സാക്ഷിയായിരിപ്പാൻ നിയമി

ക്കപ്പെടണം.

വമ്പ. അപ്പൊൾ അവർ യുസ്മസ് എ

നമി്

ബാസ എന്ന ചൊല്ലപ്പെട്ട ചെയ) ചെസ്

ഫിനെയും, മത്തിയാസിനെയും cരം

രണ്ട പെരെ നിതി.

വര പിനെ അവർ പ്രാതിച്ച,

ാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങളെ അ

റിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്താവെ, യെഫ്രഭാ

ത 6 t Q സ്ഥല6 :്ക് ത6)ന 6 പാ

്കുവാനായിട്ട, ല cവല ബc ബട്ട

എതിൽനിന്നു വീണു പൊയൊ, ആ

ദൈവശുശ്രൂഷയിലും അപ്പൊസ്റ്റൊ

ലസ്ഥാനയിലും -ങ്ക എുന്ന

തിന്,

Z 2

-

ന്റെ കടലുകൾ ഒക്കെയും തുടീഷു വ@ നി ഇവരിരുവരിൽ എവനെ



വ@ന്നു അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ വ. അ.

തെരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാ

ണിച്ച തരെണ്മെ, എന്ന പറഞ്ഞു

വസ്ത്ര പിന്നെ അവർ അവരുടെ

ചീട്ടുകളെ ഇടൂ, അപ്പൊൾ ചീട്ട മ

ത്തിയാസിന്റെ പെക് വിൺ; അ

പ്പൊഠം അവൻ പതിനൊന്ന അ

പ്പൊസ്കൊലന്മാരൊട ക്രടെ എണ്ണ

പ്പെട്ടു.

വ. അഭഋായം.

.ം അപ്പൊസ്ഫോലന്മാർ പരിശുദ്ധാ

ത്മാവ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞവരായി

പല വിധ ഭാഷകളിൽ സംസാ

(ിക്കുന്നത്.

പിനെ പെന്തെകൊസ്ത്ര എന്ന ലി

വസം തികവ വന്ന പെപ്പാൾ, അവർ

എല്ലാവരും എക മനസ്ലൊടെ ഒരു

സ്ഥലത്തിൽ ഇരുന്നു.

വ. അപ്പൊൾ പെട്ടന്ന ബലമുള്ള

ഒരു കാ6 വറാട്ടം വെ_ാലെ ആകാശ

ത്തിൽനിന്ന ഒരു മുഴക്കം ഉണ്ടായി,

അത് അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വിട മുഴു

വനും നിവെച്ചു.

മ്പ. അത്രയുമല്ല അവ് അഗ്നിയു

ടെ എന്ന പൊലെ വിടന നാവു

കൾ കാണപ്പെട്ടു, അത് അവരിൽ |

ഒരൊരുത്തന്റെ മെലും ആവസി

രം പിന്നെ അവർ എല്ലാവരും പ

രിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞവ

അായി, ആത്മാവ് അവക ഉച്ചാര

ണം ചെയ്താൻ കൊടുത്ത പ്രകാരം

അവ& മറുഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച

തുടങ്ങി.
-

@ അന്ന ആകാശത്തിൻ കീഴിലു

ള്ള സകല ദെശത്തിൽ നിന്നും വന്ന

ദൈവഭക്തിയുള്ള മനുഷ്യർായ യെ

ഫ്രാർ യെടുശലമിൽ പാക്കുന്നു

ണ്ടായിരുന്നു.

സ്ത്ര രം ശബ്ദം ഉണ്ടായപ്പൊൾ, പു

രുഷാരം വന്നു കൂടി, ചഞ്ചലപ്പെട്ട

വനവന്റെ സ്വന്ത ഭാഷയിൽ അ

വർ സംസാരിക്കുന്നതിനെ കെട്ടു.

അവർ എല്ലാവരും ഭൂമിച്ച ആ

ശ്ചയ്യപ്പെട്ട, തമ്മിൽ തമ്മിൽ, കണ്ടാ

ലും, പറയുന്ന ഇവർ എല്ലാവരും ശ

ലിലെയക്കാരല്ലയൊ?

വ്വ പിന്നെ എങ്ങിനെ നാം ഓ

തൊരുത്തൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മു

ടെ സചന്ത ഭാഷയിൽ 6കൾക്കുന്നു?

ൻ വാർതക്കാരു ി, മെട്രക്കാരും, എ

ലാമിക്കാരും, മെസൊപൊത്താമിയാ

യിലും, യെഫ്രദിയായിലും. കപ്പ്ദൊ

കിയായിലും, പൊതുസിലും, ആ

സിയായിലും,

.ഠം പ്രിഗിയായിലും, പംഫുലിയാ

യില്ല, എജിപ്തിലും, ക്ര6റനെക്ക

ചെന ലിബിയായുടെ പ്രദെശങ്ങ

ജിലും പാക്കുന്നവരും, റൊമായിലെ

പർ ദൈശികളും, യെഹൂദ സ്മാരും,

യെ ഫ്രദമാ:്;ം അനുസരിച്ചവരും,

.ു ക്രൈത്ത്,ാരും, അാബികാരു

മാകുന്ന നാം നമ്മുടെ ഭാഷകളിൽ

അവർ ദൈവത്തിന്റെ റ മഹതപമു

ള്ള കാഴ്വങ്ങളെ പറയുന്നതിന്റെ കെ

ൾക്കുന്നു. എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫ.വ. പിന്നെ അവർ എല്ലാവരും

ഭ്രമപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ പൊരുൾ എ

നാകുന്നു? എന്ന തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്

റഞ്ഞ, സംശയപ്പെട്ടിരുന്നു.

കമ്പ മറ്റുള്ള വർ പരിഹസിച്ചു

കൊണ്ട്, ഇവർ പുതു വിഞ്ഞുകൊണ്ട്

നിനെറഞ്ഞവർ ആകന്നു, എന്ന പഠ

ഞഞ്ഞു.

ഫര് | അപ്പൊൾ പഖ്ത്രാസ പ

തിനൊന്ന പൊട ക്രടെ എഴുന്

റ്റ നിന്ന്, തന്റെ റ ശബ്ദം ഉയ

തി, അവ അാട പഠഞ്ഞു, യെഫ്ര

ദ മനുഷ രും, യെറുശലമിൽ പാക്കു

നവർ എല്ലാവരുമായുചൊബൽ, ഇ

ത നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ, എ

ന്റെ വചനങ്ങളെ ചെപ്isക്കാൾ

എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവിനും അ
വിൻ:
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ഫ@ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവർ നായ മനുഷ്യനായ വൻ,

നിങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്ന പ്രകാരം മദ്യ വമ്പ. ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയ ആ

പാനം ചെയ്തുവരല്ല, പകലിൽ മൂ ലൊചനയാലു മുന്നറി:ിനാലും ഏ

ന്നാം മണി നെർമെ ആയിട്ടുള്ളൂവ ല്പിക്കപ്പെടുകകൊണ്ട്, ന ങ്ങൾ അ

ല്ലോ. |വനെ പിടിച്ച, ദുഷ്ടതയുള്ള കൈ

ഫൗ ഇത് യൊവെൽ ദിഘദഗ്ദി ! കൾ കൊണ്ടു കര ശിൽ തറച്ച കൊ

യാൽ ചൊല്ലപ്പെട്ടത് അത്രെ ആക

ന്നത് :

ഫ് ദൈവം പറയുന്നു, ഒട്ടക്ക

ബത്ത നാളുകളിൽ ഇപ്രകാരം ഉണ്ടാ

കം, ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്റെ ലും

എന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പക

രും : അപ്പൊൾ നിങ്ങളുടെ പുത്ര

ന്മാരും പുത്രിമാരും ദിഘദഗ്ദനം ചിറ

യും, നിങ്ങളുടെ ബാലന്മാർ ദഗ്ദന

ങ്ങളെ കാണും, നിങ്ങളുടെ മൂപ്പന്മാ

രും സപപ്പങ്ങളെ കാണും.

ഫവൃ പിന്നെയും എന്റെ ദാസന്മാ

രുടെ മെല്പം ദാസിമാരുടെ മെലും

ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ആ

ത്മാവിൽനിന്ന പകരും, അപ്പൊൾ

അവർ ദിഘദഗ്ദനം പഠയും :

കൻ അത്രയുമല്ല മിതെ ആകാശ

ത്തിൽ അത്തൂതങ്ങളെയും, താഴെ ഭൂ

മിയിൽ രക്തവും, അഗ്നിയും, പുക

യാവിയും ആകുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ

യും ഞാൻ കാണിക്കും:

വം കതാവിന്റെ മഹത്തായും

പ്രകാശമായുമുള്ള ദിവസം വരും മു

ബെ, ന്യൂയ്യൻ ഇരുളായിട്ടും ചന്ദ്രൻ

രക്തമായിട്ടും മാറ്റപ്പെടും.

വച പിന്നെയും കതാവിന്റെ

നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അ

ക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത ഉണ്ടാകും.

വ.വ. ഇസ്രാഎൽ മനുഷ്യരെ, • രം

വചനങ്ങളെ കെട്ടുകൊൾവിൻ; നി

ങ്ങ ളുമല്ലൊ അറിയുന്ന പ്രകാരം ന

സറായക്കാരനായ യെശു, അവ ൻ

മൂലമായി ദൈവം നിങ്ങളുടെ നടു

വിൽ ചെയു, അതിശയങ്ങളും അത്ഭു

തങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കൊണ്ട്,

ബ

വരം അവനെ വൈഭവം, മരണ

വെദനകളെ അഴിച്ചു, ഉയിപ്പിച്ചു.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ അതി

നാൽ അടക്കപ്പെടുന്നത കഴിയാത്ത

തായിരുന്നു.

വ@ എന്തെന്നാൽ ദാവീദ അവ

നെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഞാൻ ചഞ്ച

ല്പ്പെടാതെ ഇരിക്കെണ്ടുന്നതിന്, ക

താവ് എന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരി

ക്കുകൊണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാറ്റൊഴും അ

വനെ എന്റെ മുമ്പാകെ കണ്ടുകൊ

ണ്ടിരുന്നു:

വനൂ അത്കൊണ്ട എന്റെ ഹൃദ

യം ആനന്ദിച്ചു. എന്റെ നാവും

പ്രസാദിച്ചു; അത്രയു:മല്ല എന്റെ ജ

ഡവും ആശ്രയത്തൊടെ വസിക്കും:

വു എന്തെന്നാൽ നീ എന്റെ ആ

തമാവിനെ പാത 2ള തിര് കൈവി

ടുകയുമില്ല, നിന്റെ പരിശുദ്ധനാ

യവൻ നാശം കാണാൻ സമ്മതി

കയുമില്ല.

വവ്വ നീ ജീവന്റെ വഴികളെ എ

നൊട അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്: നിന്റെ

മുഖഭാവം കൊണ്ട് എനെ സനെന്താ

ഷഅാൽ നിറെ കയും ചെയ്യും.

വൻ സഹൊദരന്മാരായ മനുഷ്യ

തെ, ഗൊത്രപിതാവായ ദാവീദി

നെ കുറിച്ച ഞാൻ നിങ്ങളൊട

ധൈയ്യമായി പറയട്ടെ, അവൻ മ

രിച്ച അടക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ പ്രെ

തക്കല്ലറയും ഇന്നെ വഒരയും നമ്മു

ടെ ഇട ിൽ ഉണ്ട്.

ു.ം ആകയാൽ അവൻ ഒരു ദി

ഘദഗ്ദിയാക്കൊണ്ടു , തന്റെ സിം

നിങ്ങളിൽ ദൈവത്താൽ സമ്മത ഹാസനത്തിനെത്ത ഇരിപ്പാനായിട്ടും



വ@്പ്ര അപ്പൊസ്മോ. നടപ്പുകൾ വ. (Sരം

ജഡപ്രകാരം തന്റെ കടിപ്രദെ

ശത്തിലെ ഫലത്തിൽനിന്ന ക്രിസ്തുവി

നെ എഴുനീലിക്കും എന്ന ദൈവം

തനെ?ട സത്യമായി ആണ ഇട്ടിട്ടു

ണ്ടു എന്ന് അറിക്കൊണ്ടും,

മ്പ. അവൻ ഇത് മുമ്പെ തന്നെ

കണ്ടിട്, അവഒൻറ ആത്മാവ് പാ

താaതിൽ തെക്വിടപ്പെട്ടില്ല എ

നും, അവന്റെ ജഡം നാശം ക

ണ്ടില്ല എന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയി

പ്പിനെ കുറിച്ച സ്സാർിച്ചു.

മ്പവ. cരം യെശുവിനെ ദൈവം

ഉയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന ഞങ്ങ

ൾ എല്ലാവരും സാക്ഷികളാകന്നു.

വ്വ ആകയാൽ അവൻ ദൈവ

ത്തിന്റെ വലത്ത കയ്യാൽ ഉന്നത

പ്പെട്ടത കൊണ്ടും, പരിശുദ്ധാത്മാ

വിടെൻറ വാഗ്ദത്തം ദൈവത്തിൽ

നിന്നു ലഭിച്ചത് കൊണ്ടും, നിങ്ങൾ ഇ

പ്പൊ കണ്ട കൊക്കുന്നതായുള്ള ഇ

ത പകന്റ് ിക്കുന്നു.

ന ര. ദാവീദ് സുൽിലെക്കു ക

തെറിട്ടില്ലല്ലോ, എന്നാൽ അവൻ

പറയുന്നു. ഞാൻ ന ഹെൻറ ശത്രുക്ക

ജെ. നിന്റെ പാദപീഠമാക്കു വാ

ളത്തിന്,

മ്പ@ ന് എന്റെ വലത്ത ഭാഗത്തി

ൽ ഇിക്ക, എന്ന കാവ് എന്റെ

ക്താവ് സൊ?ട പറഞ്ഞു.

മ്പു അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ കർി

ശിൽ തറച്ചിട്ടുള്ള രം ചെയശുവിനെ

6 ദെ പഠ കതാവായും ക്രിസ്തുവായും

ആക്കിയിരിക്കുന്നു, എന്, ഇസ്രാഎലി

ലെ കഡംബം ഒക്കെയും നിശ്ചയ

മായി അറിയ ടൂ,

ന {് അവ. ഇത കെട്ടാറെ,അ

വരുടെ ുഭയത്തിൽ കത്തുകൊണ്ട്,

വമെത്രാസിനൊടും ശെഷം അപ്പെ?

6സ്താലാതൊട്ടം, സ ഫാദർാ

ായ വുരു ഷാചെ(0, ഞങ്ങൾ എന്ത

ചെയ്യെണ്ടു ? എന്ന പ് ഞഞ്ഞു.

തൊട പ് ഞഞ്ഞു. അനുതാപപ്പെട്ട,

നിങ്ങൾ മാഡൊരുത്ത പ-പമൊ

ചനത്തിനായിട്ട യെശ്ര ക്രിസ്തുവി

ന്റെ നാമത്തിൽ ബഹിസ്തടപ്പടുപി

ൻ. അപ്പൊൾ നിങ്ങൾക്കു പരിശു

ദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം ലഭിക്കും.

മ്പൻ എന്തു കൊണ്ടെനാൽ വാശ

ത്തം നിങ്ങൾക്കും, നിങ്ങളുടെ മക്ക

ക്കു , ദൃഡതുള്ള വക ഏല്ലാവ ക , ന

മ്മുടെ ദൈവമായ കത്താവ് വിളി

ക്കുന്നവക അത്രയും ഉള്ള താകനു.

ര. അവൻ മറ്റും അനെകം വാ

ക്കുകൾ കൊണ്ടും സാക്ഷിപ്പെടുത്തി,

 ും വിപരീത സന്തതിയിൽ നിന്ന

നിങ്ങളെ തന്നെ രക്ഷിച്ചുകൊഠം

വിൻ എന്ന ബുദ്ധി പറഞ്ഞു.

രം. ആകയാൽ അവന്റെ വാക്ക

സ് റെന്താലോത്ത3ടെ 6 കെകൊണ്ടുവ

ർ ബഫ്റ്റ്സ്മപ്പെട്ടു. ആ ദിവസത്തിൽ

തനെ എകദെശം മൂവായി.oം ആ

താക്കൾ ചെത്തുകൊള്ള പ്പെട്ടു.

ര്വ T പിനെ അവർ അപ്പൊ

സ്റ്റൊലന്മാരുടെ ഉപദെശത്തിലും

അസെവ്വഃസൃതയിലും, അപ്പം മുറിക്കു

ന്നതിലും, പ്രാത്ഥനകളിലും സ്ഥിര

പ്പെട്ടിരുന്നു.

ര്. സകല ആത്മാവിലും ഭയമു

ണ്ടായി; ഏറിയ ഭർത്ഭുതങ്ങളും അ

തിശയങ്ങളും അപ്പൊസ്റ്റൈാലന്മാ

ൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ര-ര്, വിശേഷിച്ച വിശ്വാസികൾ

എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന, സകലവ

ു ക്ളയും പൊതുവിൽ അനുഭവി

ു .

. ആ തങ്ങളുടെ അവകാശ നൂ ജെ.

യും സമ്പതുകളെയു വിറ്റ, അ

വ ഒപ്പൊരുത്തന ആവശ്യമുള്ളത

ാലെ എല്ലാവ ക്കും പങ്കിട്ടു കൊ

:കയും ചെയ്തു.

രു അത്രയ്തു. അവർ ിനംപ്ര

ി ,ക  ു ടെ3 ല്യ

വേ-വ അ ) പാശ പ6 ത്രാസ അവ ത്ത സ്.ആ പടം . ക് കൊടുവ
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അപ്പം മുറി കൂ, ആനന്ദത്തൊടും ഫ്ല

ലയ പർമാത്ഠതയൊടും തങ്ങളുടെ

ആഹാരം ഭൂ ിച്ചു,

ര.5 കൈദവ ുത്ത സ്തുതിച്ചു. സകല

ജനത്തൊടു കൃപയുണ്ടാകയും ചെ

യൂ. വിശെഷിച്ചും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന

വരെ കത്വ ദിനം പ്രതി സഭ

യൊട ചെയ്തു.

ബ അബ്ബായം.

ം പത്രൊസു യൊഹന്നാനും ഒരു

മുടനു.നെ സൌകൃമാക്കുന്നത്.-

.വ തൊഗശാന്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ

നാമത്തിൽ ആക്കുന്നത്.--ൻ അ

അതാപത്തിന ബുദ്ധി ഉപദെശി

ക്കയും ചെയ്യുന്നത്.

പിന്നെ ഒബത മണിയിലെ പ്രാ

ത്ഥന സമയത്ത് പത്രൌസും യാ

ഹന്നാനും ഒന്നിച്ച ദൈവാലയത്തി

ലെക്കു പുറപ്പെട്ടുപൊയി.

വ അ പ്പാൾ തന്റെ അമ്മയുടെ

ഗഭത്തിൽനിന്നു തന്നെ മുടന്ത,നായ

ഒരു മനുഷ്യൻ കൊണ്ടുവർപ്പെട്ടു,

ദൈവാലയത്തിലെക്കു ചെല്ലുന്നവ

തൊട ഭിക്ഷു ചൊദിപ്പാനായിട്ടു, അ

വനെ സുന്ദരമെന്ന ചൊല്ലപ്പെട്ട

തെലവാലയ വാതില്ല-ൽ ദിവസം

പ്രതി ആക്കുമാറായിരുന്നു :

മ്പ, അവൻ ദൈവാലയത്തിലെക്ക

ചൊകവാൻ ഭാവിക്കുന്ന പ് ഗ്രാ

സ് നെയും ചെയാഹന്നാന്റെയും കാ

ണു കകൊണ്ടു, ഋ ക്ഷ ചൊദ് .ു.

ര. എന്നാന്റെ 6യാഹ നാമെ നാട ക്ര

ടെ വുചെത്രാസ അവഒന് സൂക്ഷിച്ച

നൊക്|ല്ല, ഞങ്ങളുടെ നെസെ കൊ

ക്ക, എന്ന പറഞ്ഞു.

@ അവർ അവരിൽ നിന്ന് വല്ല

തു് ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവ

ബട് അടു ലെക്ക ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു.

ാ അപ്പൊ പത്രൊസ ഇൻീക്ക

.ുളിയും പൊനം ഒന്നുമില്ല; എ

തരുനൻ : നസറായക്കാർനായ സെയ

ശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ എ

ഴുനീറ്റ് നടക്ക, എന്ന പറഞ്ഞു.

സ്ത്ര പിന്നെ അവൻ അവനെ വല

ത്ത കയ്യിൽ പിടിച്ച്, എഴുനില്പിച്ചു.

ഉടനെ അവ6 ൻറ പാദങ്ങളും ന

രിയാണികളും ശക്തിപ്പെട്ടു.

വ്വ അവൻ മല്പട്ട ചാടി നിന്ന്,

നടന്നു, അവൻ നടനു് കണ്ടു.

നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടും, ദൈവത്തെ

സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടും, അവഖനാട ക്രടെ

ന്റെ ദെ വാലയത്ത1ഖലക്ക് കടന്നു.

ൻ അവൻ നടക്കുന്നതിനെയും

് ദൈവത്തെ സ്പതിക്കുന്ന ിനെയും

ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു.

ചം അത്രയുമല്ല 3 വാലയത്തി

ലെ സുന്ദർ വാതിലിന്റെ അടു കെ

ഭിക്ഷെക്കായിട്ട ഇരുന്നവൻ ഇവൻ

തന്നെ ആകന്നു എന്ന അവർ അറി

ഞ്ഞ, അവന സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ

കുറിച്ച ഭ്രമം കൊണ്ടും വിസ്മയം കൊ

ണ്ടും നിറയപ്പെട്ടു.

.ം. പിന്നെ ഒസഃഖ്യമാക്കപ്പെട്ട മു

ടന്തൻ പ്രൈാസിന്റെയും യാഹ

ന്നാനെയു c പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു

് ബാൾ, ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും എ

:വും ഭ്രമമുള്ളവരായി, ശാലൊ

മൊബൈൻറത എന്ന ചൊല്ലപ്പെട്ട മ

ണ്ഡപത്തിൽ അവരുടെ അടുക്കലെ

ക്ക ഒനിച്ച ഒാടിവന്നു.

.ംവ എന്നാൽ പ്രൂാസ കണ്ടി

ടൂ, ജനങ്ങളെ 9ട തൂത്ത അമായിട്ട പ

ാ5ഞ്ഞ, 6 ഫ ഇസ്രാംg|ൽ മനുഷ്യരെ,

നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കഠിച്ച ു. ന

ആുപ്പെടുന്നു? അത്.ങ്കിൽ ഞ

ങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സചശക്തികൊ

ണ്ടെങ്കിലും, ഭക്തി കാ6ണ്ടങ്കിലും

ഇവനെ നടക മാകി എന്നുള്ള

പ്രകാരം നിങ്ങ ഔ.ങ്ങളെ അി

ന സൂക്ഷിച്ചു നൊക്ക ന് ?

ാ, ആ ബ്രവ. 3മി. 'ഠ'ു , ബ്രസ്സാ

നാൽ ഇനിക്കുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് ക്കിന്റെഠയും, യാക്കോബാൻ-യും
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ദൈവമായി, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാ

രുടെ ദൈവമായവൻ തന്റെ പു

ത്രനായുള്ള യെശുവ, നെ മഹത്വ

പ്പെടത്തി : അവനെ നിങ്ങൾ ഏല്പി

ച്ച, പീലാത്തൊസ അവനെ വിടി

പ്പ?ൻ ന ത്രയിച്ചപ്പൊൾ, അവന്റെ

മുമ്പാകെ നിങ്ങൾ അവനെ ഉപെ

ക്ഷിച്ചുകളഞ്ഞു.

ഛ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധനും

നീതിമാനുമായവനെ ഉപെക്ഷി

കളഞ്ഞ, കലപാതകനായ മനുഷ്യ

നെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട തരെണം എ

ന്ന ചൊദിച്ചു:

.@ ജീവന്റെ പ്രഭുവിനെ കൊ

ല്ലുകയും ചെയ്തു.അബ ബം

മിച്ചവരിര്ന ന ഉയിത്തെഴുനീ

ലിച്ചു: ആയതിന ഞങ്ങൾ സാക്ഷി

കൾ ആകുന്നു.

ച് മെലും അവന്റെ നാമത്തിലു

ള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ കണ്ട

റിയുന്ന ഇവനെ അവ ന്റെ നാമം

ബലപ്പെടുത്തി; അത്രയുമല്ല അവ

നാലുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ എ

ല്ലാവരുടെയും മുമ്പാ6,ക oരം പൂ?

്സൗഖും ഇവന നല്ലിയിരിക്കുന്നു.

ച് ഇപ്പൊഴും, സഹൈാദതാ

തെ, നിങ്ങളുടെ പ്രമാണികൾ ചെ

യുത പൊലെ തന്നെ നിങ്ങളും അ

ര് അറിയായ്മ കൊണ്ടു ചെയ്തു. എന്ന

ഞാൻ അറിയുന്നു.

ഫവൃ എന്നാൽ ക്രിസ്തു കുമെപ്പടും

എന്ന ദൈവം തന്റെ സകല ഭി

ഘദഗ്ദിമാരുടെ വായ കൊണ്ടും മു

ബ അറിയിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ

അവൻ ഇപ്രകാഡം നിവൃത്തിച്ചു.

ചൻ അത്കൊണ്ടു കത്താവിന്റെ

മുമ്പിൽനിന്ന ആശ_ാസമുണ്ടാക്കുന്ന

കാലങ്ങൾ വരികയും, മമ്പെ തന്നെ

നിങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടവനാ

യ യെശു ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ അ

യകയും ചെ യ്ക്കാൻ തക്കവണ്ണം,

വ.ം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മൊ

ചിക്കപ്പെടെണ്ടുന്നതിന, നി ബഠം അ

അതാപപ്പെട്ട മനസ്സതിരിഞ്ഞുകൊ

ൾവിൻ :

വ.ം ലൊകം ഉണ്ടായ മുതൽ വൈദ

വം തഠൻറ പരിശുദ്ധ ദിഘദ്വിമാ

രുടെ എല്ലാവരുടെയും വായ കൊ

ണ്ട അരുളിച്ചെയുീടള്ള കാഴ്വങ്ങൾ

എല്ലാം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്ന കാല

ങ്ങൾ വരു6 വാള, ഠ , ആയവ ചെന സ_

ഗ്ഗം കൈക്കൊള്ളണ്ടുന്നതാകുന്നു.

വ.വ. എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ മൊബൈശ

സത്യമായി പിതാക്കന്മാരൊട, നി

ങ്ങളുടെ ദൈവമായ ക താവ് എ

നെ പൊലെ ഒരു ദിഘദഗ്ദ് യെ

നിങ്ങളുടെ സഹൊദരന്മാരിൽനി

ന്ന നിങ്ങൾക്കായിട്ട എഴുനില്പിക്കും

എന്നും, അവൻ നിങ്ങളൊട എ.ത

കായ്യങ്ങളെ പറയുമൊ അവയിൽ

എല്ലാ റിലും നിങ്ങൾ അവനെ

ചെവിക്കൊജെ. ണാമെന്നും,

വമ്പ ആ ഭിഘദഗ്ദിയെ ചെവികൊ

ള്ളാത്ത ആത്മാവ എല്ലാം ജനങ്ങളു.

ടെ ഇടയിൽനിന്ന മൂലനാശം ചെ

ഇപ്പെടുക ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞു.

വര അത്രയുമല്ല ശമുയെൽ മുതൽ

തുടങ്ങിയുള്ള ഭീഘദ ിമാരും, പിൻ

വന്ന സ സാർ ച്ചവർ എല്ലാവരും,

Cരം നാളുകളെയും മുൻ അറിയിച്ചി

രിക്കുന്നു.

വ@ നിങ്ങം ആ ദിഘദഗ്ദിമാരു

ടെയും, നിന്റെ സന്ത തിയിലും ഭൂ

മിയിലുള്ള സകല വംശങ്ങളും അനു

ഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന ആമ്പ്രഹ്മി

നൊട ദൈവം പറഞ്ഞ, നമ്മുടെ

പിതാക്കന്മാരൊട ചെയു, ഉടമ്പടി

യുടെയും മക്കൾ ആകുന്നു.

വനു ആദൃം നിങ്ങളുടെ അടുക

ലെക്കു കൈലവം തന്റെ പുത്രനായ

യെശുവിനെ എഴുനില്പിച്ച, നിങ്ങ

ളുടെ ദൊഷങ്ങളിൽനിന്ന ഒത്തൊരു

ത്തൻ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിങ്ങളെ

അനുഗ്രഹിപ്പാനായിട്ട അവനെ ആ

യച്ചു.



അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ അ: അ,
വന്നു.ഥ

അ' അഭൂായം.

ഥ പ്രൈാസും യൊഹന്നാനും കാ

രാഗ്ഗഹത്തിൽ ആക്കപ്പെടുന്നത്.

@ അവരുടെ ഉത്തരം._്ഥ വ. അ

വർ ശാസിക്കപ്പെടുന്നത്.

ങ്ങിനെ അവർ ജനങ്ങളൊട

സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അവർ

ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്.കാണ്ടും, മ

രിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള ഉയിപ്പിനെ

യെശു മൂലം പ്രസംഗിച്ചത്.കാണ്ടും,

വ ആചാഴ്വാരും, ദൈവാലയ

ത്തിലെ പ്രമാണിയും, സാദൊക്കായ

കാരും അം്ഷ്യപ്പെട്ടു, അവരുടെ

6നബർ വനം :

വ. അവരു 6ട ചെമൽ ഗ്ലൈക്കളെ

ഇടൂ, അന്ന വൈവകനെഅമാകകൊ

ണ്ട്, അവരെ പിറെറ ദിവസത്തൊ

ളം കാരാഗൃഹത്തിൽ ആക്കുകയും

ചെയ്തു.

ര. എന്നാലും വചനം കെട്ടവരിൽ

ബലര3.o വിശ്വസിച്ചു. ആ പുരുഷ

ന്മാരുടെ എണ്ണം എകദെശം അയ്യാ

യിരം ആയിരുന്നു.

@ പിറെറ ദിവസത്തിൽ ഉണ്ടായ

ത എന്തെന്നാൽ, അവരുടെ പ്രമാ

ണികളും, മൂപ്പന്മാരും, ഉപാദ്ധ്യായ

Cാരു ,

ആ പ്രധാനാചാഴ്വനായ അന്നാ

സും, കയ്യാഫായും, യൊഹന്നാനും,

ആലകൃതരും, പ്രധാനാചായ്യിൻറ

വംശത്തിലുള്ള വർ എല്ലാവരും യെ

റുശലമിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി.

9 പിനെ അവർ അവരെ നടു

വിൽ നിറുത്തിയപ്പൊൾ, നിങ്ങൾ

എന്ത അധികാരം കൊണ്ടു, അല്ലെ

ങ്കിൽ എന്ത നാമം കൊണ്ട് ഇത് ചെ

യ്തു? എന്ന ചൊദിച്ചു.

വ്വ അല്ലെപ്പാൾ പ് ത്രാസ പരിശു

ദ്ധാത്മാവ കൊണ്ട് നിലെഠഞ്ഞവനാ

യി അവതൊട പറഞ്ഞു, ജനത്തി

ന്റെ മൂപ്പന്മാരുമായുള്ളൊരെ,

ൻ തൊഗിയായിരുന്ന അം മനുഷ്യ

നിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട സൽക്രിയകായി

ക്കൊണ്ട്, അവൻ എതപ്രകാരത്താ

ൽ സൗഖ്യമാക്കപ്പെട്ടു. എന്ന ഞങ്ങൾ

ഇന്ന വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ,

ചം നിങ്ങൾ കിശിൽ തറച്ചവ

നായി, മർിച്ചവിൽനിന്ന ദൈവം

ഉയിപ്പിച്ചവനായി, നസറായക്കാർ

നായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമ

ത്താൽ, അവ നാൽ ത,നെ, ഇവൻ

നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ സൌഖ്യമായി

നില്ക്കുന്നു എന്ന നിങ്ങൾക എല്ലാവ

കം, ഇസ്രാഎലാകുന്ന സകല ജന

ത്തിനും അറിയപ്പെടെണാം.

ച്ച വിട്ടു പണിക്കാരായ നിങ്ങളാ

ൽ നിസ്സാരമാക്കപ്പെട്ട കല്ല ഇതാക

ന്നു, അത് കൊണ്ടിന്റെ തലക്കല്ലാ

യി തിനിരിക്കുന്നു.

ചവ, അത്രയുമല്ല മറെറാരുത്തനി

ലും അക്ഷ ഇല്ല : എന്തെന്നാൽ നാം

രക്ഷിക്കപ്പെടെണ്ടുന്നതിന മൂലമായി

സപ്റ്റത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ

ഇടയിൽ മ റെറാരു നാമവും നല്ല,

പ്പെട്ടില്ല.

ചമ്പ T എന്നാറെ അവർ പത്രൊ

സിന്റെയും യൊഹന്നാന്റെയും

ധൈയ്യം കാണുകകൊണ്ടും, അവർ

പഠിക്കാത്തവരും താണവരുമായുള്ള

മനുഷ്യർ എന്ന അറിക്കൊണ്ടും ആ

ശ്ചയ്ക്കപ്പെട്ട അവർ ചെയശുവിനൊട

കൂടി ആയിരുന്നവരെന്നും അവരെ

അറിഞ്ഞു.

കര. വിശെഷിച്ചും സൌബ്ബമാക്ക

പ്പെട്ട മനുഷ്യനെ അവ തൊട ക്രടെ

നില്പന്നത കാണുകകൊണ്ട്, വിതൊ

ധം പഠവാൻ അവക ഒന്നും ഇണാ

|യില്ല.

| ച@ പിന്നെ ആലൊചന സഭയി

ിൽനിന്ന് പുറത്ത -ാകുവാൻ അവ

| തൊട കല്പിച്ചിട്ടു, അവർ തമ്മിൽ ത

ബ പ്രമാണികളും ഇസ്രാഎലി മിൽ വിചാരിച്ചു.



വുന്നവ.
അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ ര് ുര.

*

ഫസ്ത നാം • രം മനുഷ്യരൊട വg)

ന്തു ചെയ്യെണ്ടു്? എന്തെന്നാൽ പര

സൃമുള്ളൊരു അത്ഭുതം അവഅാൽ

ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന യെറുശലമിൽ പാ

ക്കുന്നവക് എല്ലാവക്കും സ്പഷ്ടമായി

രിക്കുന്നുവല്ലൊ; ഇല്ലെന്ന പറവാൻ

നമുക്കു കഴിയുന്നതുമല്ല.

ക് എങ്കിലും അത് ജനങ്ങളിൽ

അധികമായി പ്രസിദ്ധമാകാതെ ഇ

ിപ്പാനായിട്ട, ഇനി മെൽ അവർ

്രം നാമത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനൊ

ടൂം സംസാരിക്കരുത് എന്ന നാം അ

വരെ ഉഗ്രമായി ശാസിക്കെണാം എ

ന പറഞ്ഞു.

ഫവൃ പിനെ അവർ അവതെ വി

ളിച്ചു. യെശുവിന്റെ നാമത്തിൽഅ

ശൈഷം സംസാരികയുമരുത ഉപ

ലെശികയുമരുത് എന്ന അവതൊട

കല്പിച്ചു.

ഠൻ അപ്പൊൾ പത്രൊസും യൊ

ഹനാനും അവതൊട ഉത്തരമായി

ടൂ, ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെക്കാളും അ

ധികാമായി നിങ്ങളെ അനുസരി

ക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ

വ്വായമാകുന്നുവൊ നിങ്ങൾ വിധി

ലിൻ.

വ.ം എന്തുകൊണ്ടെ നാൽ ഞങ്ങൾ

കണ്ടിട്ടും കെട്ടിട്ടുമുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ

പറയാതെ ഇരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ക

ഴികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ. എന്നാറെ ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെ

കഠിച്ച ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ടെ

വത്തെ സ്പതിച്ചത്കൊണ്ടു, അവരെ

എങ്ങിനെ ശിക്ഷിക്കെണ്ടു എന്ന അ

വർ ജനങ്ങളുടെ നിമിത്തമായിട്ട

ഒരു വകയും കാണായ്ല,കൊണ്ട്, അ

വരെ പിന്നെയും ശാസിച്ചു വിട്ടയ

ു.

വ.വ. എ6 cതനാൽ സ_ സ്ഥമാക്കുന്ന

oരം അത്ഭുതം ആരിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട

വൊ ആ മനുഷ്യൻ നാല്പതിൽ അ

വമ്പ പിനെ വിട്ടയക്കപ്പെട്ട, അ

വർ തങ്ങളുടെ ക്രട്ടുകാരുടെ അടുക്ക

ലെക്കു പൊയി, പ്രധാനാചാഴ്വാ

ബo മൂപ്പന്മാരും ത ങ്ങ6ളlാട് പറ

ഞ്ഞിട്ടുള്ളത ഒക്കെയും അറിയിച്ചു.

വ.ര. എന്നാൽ അത് കെട്ടcറെ,

അവർ എകമന്റ്റെസ്പാടെ ദൈവത്തി

ഖലക്ക് തങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയരiി,

കരiാവെ, നീ ആകാശവും ഭൂമി

യും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സകല

വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കിയ കൈലവം ആ

കന്നു :

വ@ ജാതികൾ കൊപിച്ചതും , ജ

നങ്ങൾ വെറുതെയുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ

ചിന്തിച്ചതും എന്തിന്? എന്നും ,

വജ ഭൂമിയുടെ രാജാക്കന്മാർ എഴു

നിറ്റ, അധിപതിമാർ കരiാവിന

വിതൊധമായും, അവന്റെഠ ക്രി

വിന വിസൈാധമായും ഒന്നിച്ച ക്ര

ടി എന്നും നിന്റെ ദാസനായ ദാ

വിഭിന്റെ വാകൊണ്ട് പറയിച്ച

വൻ ആകനു.

വ9 എന്തെന്നാൽ നി അഭിക്ഷെ

കം ചെയുവനായി, നിന്റെ പരി

ശുദ്ധ പുത്രനായ യെശുവിന വി

തൊധ മായി എറൊദെ'സും പൊ

നിയുസ് പീലാത്തൊസും, പുറജാ

തികളെ9ടും, ഇസ്രാഏൽ ജനങ്ങ

ളെ 0ടും ക്രടെ,

വവ്വ സംഭവിക്കെണമെന്ന നിസെൻറ

കയ്യും നിന്റെ ആലൊചനയും മുൻ

നിശ്ചയിച്ചത ഒക്കെയും ചെയ്യാനാ

യിട്ട ഒന്നിച്ചു കൂടി സത്യം. .

വൻ ഇപ്പൊഴം, കത്താ ഹൈവ , അ

വരുടെ ശാസനകളെ മെനാകികൊ

ബു,

ബം സൌഖ്യമാക്കുന്നത്.ന നി

ന്റെ കൈ നീട്ടുന്നതിനാലും, അ

തിശയങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നിന്റെ

പരിശുദ്ധപുത്രനായ യെശുവിന്റെ

നാമത്താൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാ

ധികം വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നു.
ലും, നിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ നിന്റെ
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വന്നുമ്പ

വചനം സകല ന്റെ ധഴ്ചത്തൊടും ക്ര

ടി ചൊല്ലെ.ണ്ടുന്നതിന കൃപചെയ്യെ

ണ്മെ എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ, വിശൈഷിച്ച അവർ പ്രാതി

ച്ചപ്പൊൾ അവർ ക്രടിയിരുന്ന സ്ഥ

ലം ഇളകപ്പെട്ട , അത്രയുമല്ല അവർ

എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ കൊ

ണ്ടു നിവെഞ്ഞവ അായി ദൈവത്തി

ന്റെ വചനം ഡെഴ്ചത്തൊടെ പ

റഞ്ഞു.

ബവ T പിന്നെ വിശ്വസിച്ചവരുടെ

ക്രട്ടറ എക.ു. ദയത്തൊട്ടം എകാത്മാ

വൊടൂം ക്രടിയിരുന്നു. അവരിൽ ഒ

രുത്തനും തനിക്കുള്ള വസ്റ്റുകളിൽ ഒ

ന്നും തനിക്കു സ്വന്തമാകുന്നു എന്ന

പറഞ്ഞില്ല: സകലവും അവക പൊ

തുവിൽ അത്രെ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

മ്പമ്പ വിശെഷിച്ച മഹാ ശക്തി

യൊടെ അപ്പൊസ്റ്റൊലന്മാർ കാ

വായ യെശുവിന്റെ ഉയിപ്പിന

സാക്ഷി കൊടുത്തു : മഹാ കൃപയും

അവരിൽ എല്ലാവരിലു ഉണ്ടായിരു

ബ.

മ്പര. അവരിൽ മുട്ടള്ള വൻ ഒരുത്ത

നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ നിലങ്ങളുടെ ആകട്ടെ

വീടുകളുടെ ആകട്ടെ അവകാശിക

ായുള്ളവർ എല്ലാവരും അവയെ

വിറ്റ, വില്പ്പ്പെട്ടവയുടെ വിലക

ളെ കൊണ്ടുവന്ന,

ബ@ അപ്പൊസ്റ്റൊലന്മാരുടെ പാ

ലങ്ങളുടെ അ 01കെ വെച്ച : കോതൊ

രുത്തനും അവനവന ആവശ്യമു

ള്ള പ്രകാരം പങ്കിടപ്പെടുകയും ചെ

മ്പന്നു വിശെഷിച്ച ലെവിയാനാ

യി, ക പ്രിയ ജാതിക്കാൻ നായി, അ

പ്പൊസ്ലൊലന്മാരാൽ (ശാന്തതയുടെ

പുത്രൻ എന്ന അത്ഥമുള്ള)ബനബാ

സ എന്ന മറുനാമം വിളിക്കപ്പെട്ടവ

നായ യൊഗെരയും, -

ണ്ട്, അത് വിറ്റ, ദ്രവ്യം കൊണ്ടുവ

ന്ന, അപ്പൊസ്കൊലന്മാരുടെ പാദ

ങ്ങളുടെ അരികെ വെച്ചു.

G അപ്ലൊയം.

ച അനനിയാസിന്റെയും സ്ഫി

റായുടെയും മരണം.--9 അ

പ്പൊസ്ഫോലന്മാർ പിന്നെയും. കാ

അാമ്രഹത്തിൽ ആക്കപ്പെടുകയും

വിട്ടയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്.

വഎന്നാറെ അനനിയാസ് എന്ന നാ

മമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ, അവന്റെ

ഭായ്പയായ സഫീായൊട ക്രടി, ഒ

രു അവകാശം വിറ്റു;

വ. പിനെ അവന്റെ ഭായ്യയും ക്ര

ടി ചെബാധിച്ചു. ആ വിലയിൽനി

ന്ന ഏതാനും വഞ്ചിച്ചു വെച്ചു. ഒരു

പങ്കു കൊണ്ടുവന്ന, അപ്പൊസ്സൊല

ന്മാരുടെ അരികെ വെച്ചു.

മ്പ എന്നാൽ പ് ത്രാസ പറഞ്ഞു,

അനനിയാസെ, നി പരിശുദ്ധാ

തമാവിനൊട അസത്യം പറവാ

നും, നിലത്തിന്റെ വിലയിൽനിന്ന

എതാനും വഞ്ചിച്ച വെപ്പാനും സാ

ത്താൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നി

വെച്ചത് എന്തിന്?

ര. അത ഇരുന്നപ്പൊൾ അത് നി

നക്കു തന്നെ ഇരുനില്ലയൊ? അത

വില്പകപ്പെട്ടതിന്റെ ശഷവും നി

ന്റെ അധികാരത്തിൽ തന്നെ ആ

യിരുന്നില്ലയൊ? നീ •രം കാഴ്വം നി

ന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചത് എന്ത്?

ന മനുഷ്യരൊടല്ല ദൈവത്തൊ

ടമെത്ര അസത്യം വചഠഞ്ഞത്.

@ എന്നാൽ അനനിയാസ •രം വ

ചനങ്ങളെ കെട്ടാറെ, വീണ, ജി

ബ വിട്ടു : ം 0ം കാഴ്വങ്ങളെ കെ

ടിട്ടുള്ളവ് എല്ലാവകം മഹാ ഭയ

വ. ഉണ്ടായി .

സ്ത്ര പിന്നെ യൌവനമള്ള വ& എ

മ്പ5 തനിക്ക നിലം ഉണ്ടാകകൊ ഴുനീറ്റ, അവനെ മൂടികെട്ടി, അ
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വ'നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപൊയി, ക

ഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു.
പിനെ എക ദശം മൂന്ന മണി

നെ ുത്തിന്റെ ഇട കഴിഞ്ഞതിന്റെ

ചെശഷം, അവനെ റ ഭാഴ്ചയും ആ

ഉണ്ടായത അറിയാതെ, അക ത്ത വ

ബ.

വ്വ എാറെ പത്രൊസ അവളൊ

ട ഉത്ത അമായിട്ട, നിങ്ങൾ നിലം

ഇത്രക്കൊ വിറ്റത്? എന്നൊട പറ

ക എന്ന പറഞ്ഞു. അവൾ, അതെ,

ഇത്രക്കു തന്നെ എന്നു പറഞ്ഞു.

ൻ അപ്പൊൾ പത്രൊസ അവളൊ

ട കത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ പ

രീക്ഷിപ്പാനായിട്ട, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ

നിശ്ചയിച്ചത് എങ്ങ നെ? കണ്ടാലും

നികൻറ പുരുഷനെ കഴിച്ചിട്ടവരു

ടെ കാലുകൾ വാതിലിന്റെ അടുക്ക

ൽ ഉണ്ട്, അവൻ നിന്നെയും പുറത്ത

കെ. 9 ും പാകം എന പറഞ്ഞു.

ാ ഉടനെ അവൾ അവന്റെ

പാദങ്ങളിൽ വീണു, ജിവനെ വി

ട്ട : അപ്പൊൾ ചെയൗവനമുള്ളവർ അ

കത്ത വന്ന, അവൾ മരിച്ചതിനെ ക

ണ്ടു, അവളെ വൃഠതുകൊണ്ടുപൊ

യി, അവളുടെ പുരുഷന്റെ അി

കെ കഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു.

ഫഫ പിന്നെ സ്ട്രൈക്കേ ഒക്കെയു , ം അം

വസ്തുതക . കട്ടിട്ടുള്ള പക് എല്ലാ

വക്കം മഹാ ഭയം ഉണ്ടായി.

ഫവ | പിന്നെയും അപ്പൊസ്റ്റൊല

നാൽ ടെ ഞെകകളാൽ വളരെ അ

തിശയങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ജനങ്ങ

ളു ടെ ഇടയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു: [അ

വർ എല്ലാവരും എകമന്റ്റെസ്സ96 ട

ചെശാലൊമൊറെൻറ മണ്ഡപത്തിൽ

ആയിരുന്നു.

ചമ്പ മറ്റുള്ള വരിൽ ഒരു ത്ത് നു അ

വ. അ9ട ക്രടി ചെന്നുകൊൾവാൻ തു

നിഞ്ഞില്ല. എന്നാലും ജനങ്ങൾ അ

വരെ പുകഴ്ത്തി:

ടൂം സ്ത്രീകളായിട്ടും പുരുഷാരങ്ങൾ

വിശ്വസിച്ചവർ കത്താവിലെക്ക് എ

റ്റവും ചെ പെട്ടു.]

ഥ@ എന്നത് കൊണ്ട് അവർ തെരു

വീഥികളിലെക്കു തൊഗികളെ പുറ

ത്ത കൊണ്ടുവന്ന, കടന്നുപൊകുന്ന

പ് ത്രാസിന്റെ നിഴൽ എങ്കിലും

അവ ിൽ ചിലരുടെ മെൽ നിഴലി

ക്കെണ്ടുന്നതിനായിട്ട്, അവരെ വിരി

പ്പുകൾ മെലും കട്ടിലുകൾ മെലും കി
ടത്തി.

ചനു ചുറ്റുമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ നി

ന്ന പുരുഷാർവും തൊഗിക്ളയും

മെച്ഛാത്മാക്കളാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ടവ

തെയും ക്രിട്ടിക്കൊണ്ട്, യെറുശലമി

ചെലക വന്നു , അവർ എല്ലാവരും

സൌഖ്യമാക്കപ്പെട്ടു.

.c9 {് അപ്പൊൾ പ്രധാനാചാ

യ്യനു , സദൂക്കായക്കാരുടെ മതമായി

അവനൊട ക്രടി ഉണ്ടായിരുന്നവർ

എല്ലാവരും എഴുനിറ,ംരംക്ടു കൊ

ണ്ട നിറയപ്പെട്ടു,

ചവ്വ തങ്ങളുടെ ടെകകളെ അ

പ്പൊസ്റ്റൊലന്മാരുടെ മെൽ ഇടൂ, അ

വരെ പൊതുവിലുള്ള കാരാഗൃഹത്തി

ൽ ആക്കുകയും ചെയ്യു.

.ഠൻ എങ്കിലും കത്താവിന്റെ ദൂത

ൻ താത്രിൽ കാർാഗ്രഹത്തിന്റെ വാ

തിലുകളെ തുറന്ന്, അവരെ പുറത്ത

കൊണ്ടുവന്ന,

വം് നിങ്ങൾ പൊയി, ദൈവാല

യത്തിൽ നിന്നു കൊണ്ട്, ഠൻം ജിവ

ന്റെ വാക്കുകളെ ഒക്കെയും ജന

ങ്ങളൊട പറവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

വ.ഥ എന്ന9റെ അവർ അത് കെട്ട

പ്പൊൾ, പ്രഭാതകാലത്ത് ദൈവാല

|യത്തിലെക്കു പൊ ഡി, പഠിപ്പിച്ചു. വബ

ന്നാലും

നൊട ക്രടെയുള്ളവരും വന്ന ആ

പ്രധാനാചാഴ്വനും അവ

ലൊചനസഭയെയും, ഇസ്രാഎൽ

പുത്രരുടെ വിസ്താൻസഭയെ ഒ്ക

്ര അഡ്രയുമല്ല പുരുഷന്മാരായി യും ക്രടെ വരുത്തി, അവ ഒത ക്രട്ടി



അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ ദ്ര ആ. വസ്തുദ്ര

കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട കാരാഗൃഹീ വൻ അപ്പൊൾ പത്രൌസും ശൈ

ത്തിലെക്ക് ആള്ള ു. ഷം അപ്പൊസ്റ്റൊലന്മാരും ഉത്തര

റ വ. എന്നാൽ ഉ ദൃാഗസ്ഥന്മാർ മായിട്, ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരെക്കാൾ

ചെന്നപ്പൊൾ, അവ തെ കാരാഗൃഹ ഏറ്റവും ദൈവത്തെ അനുസ.ഠി

ത്തിൽ കണ്ടല്ല, അത്കൊണ്ട് അവർ ക്കെണ്ടുന്നതാകുന്നു.

തിരിച്ച പൊന്ന, | .ം നിങ്ങൾ ഒരു മരത്തിൽ തൂക്കി

വമ്പ, കാരാഗൃഹം സകല സൂക്ഷ കൊന്നിട്ടല്ലേ യെശുവിനെ നമ്മുടെ

ത്തെ ടും പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതും, കാവ പ് താക്കന്മാരുടെ ദൈവം ഇയിപ്പി

ല്ലാ പുറത്ത വിത ലുകൾക്കു മുമ്പാ കൂ. -

് നില്ലുന്നതിനെയും ഞങ്ങൾ സ്ഥ ബച ഇസ്രാഏലിന അനുതാപവും

ത മ ി കണ്ടു: ഞങ്ങൾ തുറന്നാറെ, പാപമോചനവും നൽകുവാനായി

അ കത്ത ഒരു ത്തനെയും കണ്ടില്ല താ | ട്ട്, അവനെ പ്രഭുവായും ആ ക്ഷിതാ

നും എന്ന അറിയിച്ചു. | വായു ദൈവം ത8ൻറ വല ത

വരം •രം കായ്യങ്ങളെ ആചാ? കയ്യ് ൽ ഉന്നതപ്പെടൂ. :ിയിരിക നു.

നും ദൈവാലയത്തിലെ പ്രമാണ് വ അം കയ്യങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളും,

യും പ്രധാനാചായ്യന്മാരും കെട്ട ദൈവം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവ 4,

പ്പൊൾ, അവർ ഇത എന്തായിരിക്കു നല്ലിയ പരിശു ലാത്മ വും അവ

മെന്ന അവരെ കുറിച്ച സ ശയിച്ചു. റെൻറ സാക്ഷികൾ ആ കന്നു എന്ന

വ അ അ പ്പാൾ ഒരു തൻ വന്ന, പറഞ്ഞു.

അവരൊട്, കണ്ട ലും, നിങ്ങൾ കാ . എന്നാൽ അവർ അത് കെട്ടാ

രാഗൃഹത്തിൽ ആക്കlയ മനുഷ്യർ റെ, മ : 9 ക്രൈാധപ്പെട്, അവരെക

ദൈവ ലയത്തിൽ നിന്ന്, ജനങ്ങ ല ചെയ്താന.യട്ട ആചൊചന ചെ

ളെ പഠിപ്പിച്ചുകെ.ണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന

അറിയിച്ചു. | പേര്. അപ്പൊൾ സകല ജനങ്ങളി

വ്) അപ്പെ (് സൈനാപ്രമാണി ലും ബഹുമാനമു ുവനായി, നായ

സെവ കന്മാരെ.ട ക്രടെ ചെന, ത പ്രമ ണ ശ ുയായ ഗമ'ലിയെൽ

ങ്ങൾ കല്ലറിയപ്പെടാതിരിപ്പാ നാ എന്ന നാമമുള്ള ഒരു പറ്ഗെൻ ആ

യിട്ട അവസ ജനങ്ങളെ ഭ പ്പെട്ട ലൊചനസഭയിൽ എഴുന റ്റ നി

തകൊണ്ട്, അവ തെ. ബല ലൂാൻം ന്ന, കുറഞ്ഞൊരു നെരത്തെ ക്ക അ

കൂടാതെ ക്രട്ടികൊണ്ടുവന്നു. പ്പൊസ്റ്റൊലാരെ പുറത്താക്കുവാൻ

വ9 പിന്നെ അവർ അവരെ കെ. കല്പിച്ചു.

ണ്ടുവന്ന, ആലൊചനസ്ട്രൈക മുമ്പാ ബ@ പിനെ അവൻ അവ തൊട്,

കെ നിറുത്തി. എന്നാന്റെ പ്രധാനാ ഇസ്ര എൽ മനുഷ്യരെ, നിങ്ങൾ

ചായ്ലൻ അവരൌട ചൊഭ !ച്ചു, | അ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത

വവ്വ നിങ്ങൾ cര നാമത്തിൽ ് ചെജു ൻ ഭാവിക നു എന്ന നിങ്ങ

പദെശിക്കരുത് എന്ന ഞങ്ങൾ നിങ്ങ ക ത ന്ന സൂക്ഷിച്ചുകൊകവിൻ.

ളെ9ട ഉറപ്പായി കല്പിച്ചിട്ടില്ല എൻ.കൊ ബാൽ •ര നാ

യൊ? കണ്ടാലും, നിങ്ങൾ യെറുശ ജുകൾക്കു മുമ്പെ തുദാസ് എന്നവൻ എ

ലമിനെ നിങ്ങളുടെ ഉപഭെ ശം ഴ്ചനിറ്റ താൻ വലിയവന കന്നു എ

കൊണ്ടു നിവെച്ചു. 'രം മനുഷ്യന്റെ ന പറഞ്ഞു. ഒരു മനുഷ്യസു എ

രക്ത ഞങ്ങളുടെ മെൽ വരുത്തു കദൈശം ന നൂറ്റെപ് അവ നാട

വാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ചെന്നു കൂടി: ആയവൻ കല ചെയ്യ

A a



വസ്തു
-l. \അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ നൃ (Sഅ) .

പ്പെട്; അവനെ അനുസരിച്ചിരുന്ന

വർ എല്ലാം ചിന്നപ്പെട്ടു, ഒന്നുമില്ലാ

തെ ആകയും ചെയ്തു.

ന ഇവന്റെ ശഷം ഗലിലെ

യകാരനായ യെഹുദാ പെർവഴി

പതിയുന്ന നാളുകളിൽ ഉണ്ടായി,

തന്റെ പിന്നാലെ വജു നെ ജനങ്ങ

ളെ വലിച്ചു കൂടി: അവനും നശി

ച്ചുപൊയി; അവനെ അനുസരിച്ചി

രുന്നവർ എല്ലാം ചിന്നിക്കപ്പെടുക

യും ചെയ്തു. -

. ബു ഇപ്പൊളും ഞാൻ നിങ്ങളൊ

ട പറയുന്നു, ഠ 0ം വിചാർമൊ ഠൻം

പ്രവൃത്തിയൊ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ഉ

ണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ, അത ഇല്ലായ്മയാ

യി തീരും.

മ്പൻ എന്നാൽ അത് ദൈവത്തിൽ

നിന്ന ആകന്നു എങ്കിൽ, അത ഇല്ലാ

യൂ ചെയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴികയില്ലാ

നു അഡ്രായം.

ച എഴ ശുശ്രൂഷക്കാർ നിയമിക്കപ്പെ

ടുന്നത്.--ൻ സ്റ്റെഫാനൊസിമെ

ൽ ദൈവദൂഷണമെന്ന കുറ്റം

വ്യാജമായി ചുമത്തപ്പെടുന്നത്.

പിന്നെ ആ നാളുകളിൽ ശിഷ്യന്മാ

ർ പെരുകിയപ്പൊX, ക്രൈക്കരുടെ

വിധവ മാർ ദിനം പ്രതിയുള്ള ശു

ശൃഷയിൽ ഉദാസീനമായി വിചാ

ർപ്പെട്ടത് കാണ്ടു, പ്രൊ എബ്രാ

യക്കാരുടെ നെസെ ഒരു പിടുപിടുപ്പ

ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ. അപ്പൊൾ പന്ത്രണ്ടു പെർ ശി

ഷ്യന്മാരുടെ, ക്രട്ടം വിളിച്ചു, ഞങ്ങൾ

ക്കെലവത്തിന്റെ വചനം വിട്ടും ക

ളഞ്ഞ, ഭക്ഷണ മശകളിൽ ശുശ്രൂ

ഷ ചെയ്യുന്നത യൊഗ്ദ്യമല്ല.

മ്പ. അതു കൊണ്ട്, സ്പെഠാദ തന്മാ

തെ, നിങ്ങളിൽനിന്നു പരിശുദ്ധാ

ടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവാtായി കാണു തമാവ് കൊണ്ടും, ജ്ഞാനം കൊണ്ടും

പ്പെടാതിരിപ്പാനായിട്ട, അം മനു നിറഞ്ഞവരായി, നല്ല സാക്ഷിപ്പെ

ഷ്യരിൽനിന്ന് വാങ്ങി, അവരെ വി|ട്ട എഴ പുരുഷന്മാരെ തെരിഞ്ഞടു

ടൂവിൻ എന്ന പറഞ്ഞു. തുകൊൾവിൻ, അവ തെ. cൻം കാ

രം അപ്പൊൾ അവർ അവനെ  ുത്തിനായിട്ട ഞങ്ങൾ ആകി വെ

അനുസരിച്ചു: പിനെ അവർ അ കും.

പ്പൊസ്റ്റൈാലന്മാരെ വരുത്തി, അടി ര. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പ്രാത്ഥനയി

ചു, അവർ യെശുവിന്റെ നാമത്തിലും, വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഇടവി

ൽ സംസാരികാതിരിപ്പാൻ കല്പിച്ച, ടാതെ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കും എന്ന പ

അവരെ വിട്ടയകയും ചെയ്തു. റഞ്ഞു. -

ര-ച അപ്പൊൾ അവർ അവന്റെ @ എന്നാറെ അം വചനം ക്രട്ടത്തി

നാമത്തിന വെണ്ടി അവമാനം അ ന എല്ലാറ്റിനും പ്രസാദമായി. അ

നുഭവിപ്പാൻ തങ്ങൾ യൊകൃാർാ പ്പൊൾ അവർ വിശ്വാസം കൊ

.യി എണ്ണപ്പെട്ടു എന്ന വെച്ച സ ബും പരിശുദ്ധാത്മാവ കൊണ്ടും നി

തൊഷിച്ചുകൊണ്ട്, ആലൊചനസ റഞ്ഞ പുരുഷനൃായ സ്റ്റെഫാനൊ

ഭയുടെ മുമ്പിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടുപൊ സിനെയും, പീലിപ്പൊസിനെയും,

യി. പ്രൊക്കൊറൊസിനെയും, നികാ

രവ. പിന്നെ അവർ ഭിനംപ്രതി നാറിനെയും, തിമൊനെയും, പ

ദൈവാലയത്തിലും, വീടുകൾ തൊ മെനാസിനെയും, അന്തിയൊഖി

റും പഠിപ്പികയും, യെശു ക്രിസ്തുവി യായിലെ യെഹൂദമാം അനുസരി

നെ പ്രസംഗികയും ചെയ്യാൻ ഒഴി |ച്ചവനായ നിക്കൊണലിയാസിനെ

യ്തുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തൊ

l

യാതെ ഇരുന്നു. യും തെ(ിഞ്ഞെടുത്തു.



അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ 5 അ. വസ്തു

്) അവരെ അവർ അപ്പൊസ്റ്റൊ നമുക് എലിച്ചിട്ടുള്ള മയ്യാദകളെ ജെ.

ലന്മാരുടെ മുമ്പാകെ നിറുത്തി. ഇ ! ദം വരുത്തുമെന്നു ഇവൻ പറഞ്ഞത്

വർ പ്രാതിച്ച, അവരുടെ മെൽ ഞങ്ങൾ കെട്ടുവല്ലോ എന്നും പറ

തങ്ങളുടെ കൈകളെ വെച്ചു. 6ത്ത കു സാക്ഷിക്കാരെ നlറുതുക

പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ വച |യും ചെയ്തു.

നം വളൻ; ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം ച@ അപ്പൊൾ വിസ്താൻസഭയിൽ

യെറുശലെമിൽ ഏറ്റവും പെരുകി ; ഇരുന്നവർ എല്ലാവരും അവനെ സ്പ

ആ വാച്ചന്മാരിൽ ബഹു ക്ര പും വി ക്ഷിച്ചനൊക്ക, അവന്റെ മുഖം ഒ

ശ്വാസത്തിന് അനുസർപ്പെട്ടു. രു ദൈവദൂതന്റെ മുഖം എന്ന പൊ

വ്വ പിന്നെ സ്റ്റെഫാനൊസ വി ലെ കണ്ടു.

ശ്വാസം കൊണ്ടും ശക്തി കൊണ്ടും 5) ആഭ്യായം.
നിറഞ്ഞവനായി, ജനങ്ങളുടെ ഇ ല്ല)

ടയിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളെയുംആ സ്റ്റെഫാനൊസ് തന്റെ കുറച്ചു

തിശയങ്ങളെയും ചെയ്തു. | മത ഖലക ഉത്തരം വായുന്നത്.-

ൻ അപ്പൊൾ ലിനരുടെ @ര അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞകൊല്ല

എന്ന പറയപ്പെട്ട സഭയിലുള്ളവരി ""

ലും, ക്രറെനായക്കാർിലും, അലെക്സ് അപ്പൊൾ പ്രധാനാചാഴ്വൻ • രം

ന്ത്രായക്കാർിലും, കിലികിയായിര്ന് കാവ്വങ്ങൾ ഇപ്രകാരം തന്നെ ആക

ന്നും, ആസിയായിൽനിന്നുമുള്ള വർി നുവൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ലും ചിലർ എഴുനീറ്റ്, സ്റ്റെഫാനൊ വ. എന്നാറെ അവൻ പറഞ്ഞു. സ

സിനൌട തക്ഷിച്ചു. ഹൊദരന്മാരായും പിതാക്കന്മാർായു

ഥം എന്നാറെ അവൻ പറഞ്ഞ മുള്ള മനുഷ്യരെ, കെട്ടുകൊൾവിൻ;

ജ്ഞാനത്തെ,ാടും ആത്മാമവാക്ടം നമ്മുടെ പിതാവായ ആബ്രഹാം

നെരിട്ടു നില്പാൻ അവക കഴിഞ്ഞി ഖാറാനിൽ കടിയിരിക്കുന്നതിനു മു

്- ബെ, അവൻ മെസൊപൊത്താമി

.ം. അപ്പൊൾ അവർ അവൻ യായില് ിക്കുമെമ്പാൾ, മഹതപത്തി

മൊശെ ക്കും ദൈവത്തിനും വിസൊ ഹെൻറ ദൈവം അവന പ്രതൃക്ഷ

ധമായി ദൂഷണവാക്കുകളെ പഠ നായി,

ഞ്ഞതിനെ ഞങ്ങൾ കെട്ടു എന്ന പ ബു അവനൊട, നീ നിന്റെ സ്വ

റയുന്ന മനുഷ്യരെ വശീകരിച്ചു. |ദെശവും, നിന്റെ സ്വജനവും വി

കവ. പിന്നെ അവർ ജനങ്ങളെ ട്ട പുറപ്പെട്ടു. ഞാൻ നിനക്ക് കാണി

യും, മൂപ്പന്മാരെയും, ഉപാദ്ധ്യായാ ക്കം നാട്ടിലെക് വിക, എന്ന പറ

തെയും ഇളകി, അവന്റെ നെതെ ഞഞ്ഞു.

വന്ന, അവനെ പിടിച്ചു, വിസ്താര രം അപ്പൊൾ അവൻ കര}ദായക്കാ

സഭയിലെക്കു കൊണ്ടുപൊയി. |രുടെ ദെശത്തനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു,

ഫമ്പ. അം മനുഷ്യൻ cരം പരിശു ഖ റാനിൽ കുടിയിരുന്നു. പിന്നെ

ദ്ധ സ്ഥലത്തിനും ചെദപ്രമ ണത്തി. അവിടെനിന്ന അവന്റെ പിതാ

നും വിസൈാധമായി ;ഷണവാക്ക |വ മരിച്ചതി: ന്റ ശഷം, അവൻ

കളെ മാറാതെ സംസാരിക്കുന്നു എ| നിങ്ങൾ ഇപ്പൊൾ കടയിക്കുന്ന

ന്നും, ംരം നാട്ട ലൈക അവനെ കട|നീ

ഫര് നസറായക്കാരനായ അം യെ കി.

ള അം സ്ഥലം നശിപ്പിച്ചു, മൊസൈശ | @ എന്നാറെയും അവൻ അതിൽ
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വന്നപ്ര അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ 5, ആ.

ഒരു കാലടിനിലം പൊലും അവ | ക്ഷാമവും മഹാ ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാ

കാശം അവന് കൊടുത്തില്ല. എങ്കി യി; നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാക്കും ആ

ലും അവന പൈതലില്ലാത്ത പ്പൊൾ ഹാരം കിട്ടിയില്ല.

തന്നെ, അത് അവ നു അവന്റെ . വ. പിന്നെ എജിപ്തിൽ ധ വ്വം

ശൈഷ അവ:ഹെൻറ സന്ത,തിക്കു അ ഉണ്ട് എന്ന യാക്കെ ബ ബകൾക്ക് കാ

വകാശമാക്കികൊടൂക്കുമെന്ന അവൻ ണ്ട, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മ:തെ ഒന്നാ

ബ ബം ചെയ്തു. - മത അ വച്ചു.

ണ്ഠ പിനെയും ദൈവം ഇപ്രകാ കമ്പ അണ്ടാം പ്രാവശ്യമൊ യൊ

രം പറഞ്ഞു. അവന്റെ സന്തതി സെഫ തന്റെ സഹൊദരന്മാക

ഒരു അനൂദെശ ിൽ കടിയിരി അറിയപ്പെട്ടവനായി; അത്രയുമല്ല

ക്കും; അവർ അവത്തെ അടിമകളാ യൊ സഫി.ഠൻറ വംശം ഫറഒവി

കി, ന:നൂറ സംവത്സരം അവരെ നൊട അറിയിക്കപ്പെട്ടു.

ഉപദ്രവിക്കും. | ഫര്. പിന്നെ യൊസെഫ ആ ഉയ

് അവർ അടിമപ്പെടുന്നത് ആ ചു. തന്റെ പിതാവായ യാക്കൊ

കൊ ആ ജാതിയെ ഞാൻ വിധി ബിന്റെയും, തന്റെ വംശം എല്ലാം

ക്കും എന്നും, അതിന്റെ ശൈഷം കൂടി എഴുപത്തഞ്ച ജീവാത്മാക്കളെ

അവർ പുറപ്പെടുവന്, അം സ്ഥല യും വരുത്തി.

തിൽ എന്നെ സെവിക്കും എന്നും 'ഫ@ അപ്രകാരം യാക്കൊബ എ

ക്കെ ു വ. c വ്, യൂനു. ജിപ്തിലെക്കു പുറപ്പെട്ട ചെന്നു. അ

വ്വ വിശേഷിച്ചും അവൻ അവന വിടെ അവനും നമ്മുടെ പിതാക്ക

ചെലാകമം എന്നുള്ള ഉടമ്പടി കൊ (ാരും മരിച്ചു.

ടുത്തു. ഇപ്രകാരം ആ ബ്രഹാം ഈ ഫൗ അവിടെനിന്ന ശിഖെമിലെ

സ്റ്റാക്കിനെ ജനിപ്പിച്ചു, എട്ടാം ദിവ ക്കു കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട ആബ്രഹാം

സ :ിൽ അവ ന്റെ ചെലചെയ്തു. ഇ ശി ചെഖമിനെൻറ പിതാവായ എമൊ

സ്റ്റാക്ക യാക്കൊബിനെയും, യാക്കൊ ി പുത്രന്മാരൊട വിഖലക്ക് വാ

്ച പന്ത്രണ്ടു ഗൊത്രപിതാക്കന്മാരെ ങ്ങിട്ടുള്ള പ്രതക്കല്ലറയിൽ അടക്ക

യും ജനിപ്പിച്ചു. ചെപ്പട്ടു

ൻ പിന്നെ ഗൊത്രപിതാക്കന്മാർ ഫ9 | പിന്നെ ലൈവം ആബ്ര

അസൂയപ്പെട്ട, നെയാനെസഫിനെ എ ഹാമിനൊട സ്ര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള

ജിപ്തിലെക്കു വിററുകളഞ്ഞു; എങ്കി വാശത്തത്തിന്റെ കാലം സമീപി

ലും ദൈവം അവനൊട ക്രടെ ഉ ച്ചപ്പൊൾ,

ണ്ടായിരുന്നു; കവ്വ യാസെഫിനെ അറിയാത്ത

ചം അവനെ അവന്റെ സകല മറെറാരു രാജാവ ഉണ്ടായത് വ

ഉപദ്രവങ്ങളിൽനിന്നു വിടിച്ചു. ഏ തെ, ജനങ്ങൾ എജിപ്തിൽ വള്

ജിപ്തിലെ സാജാവായ ഫറഒവിന്റെ പെരുകി.

മുമ്പാകെ. അവന കൃപയും ജ്ഞാന ഫൻ ആയവൻ നമ്മുടെ ജാതി

വു കൊടുകയും ചെയ്തു. അവൻ യൊട കൃത്രിമം ചെയു, നമ്മുടെ

ബ എജിപ്തിനും് തന്റെ ക പിതാക്കന്മാരുടെ പൈതങ്ങൾ ജീ

ഡും ചേത്തിന എല്ലാറ്റിനു അധി | വിക്കാതെ ഇരിക്കെണ്ടന്നതിനായിട്ട,

പതിയാക്കി. അവതെ പുറത്തിട്ടുകളവാൻ തക

.. പിന്നെ എജിപു എന്നും കാ വണ്ണം അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു.

നാൻ എന്നും ഉള്ള നാട്ടിൽ എല്ലാം | വ.ം ആ കാലത്തിൽ മൊസൈശ ജ



അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ 5 അ. പണ്ഠൻ

നിച്ചു. അതിസുന്ദരനായിരുന്നു, അ നെ കൊന്ന പ്രകാരം തന്നെ, എ

വൻ മൂന്ന് മാസം തന്റെ പിതാവ് നെയും കൊല്ലുവാൻ മനസ്സുണ്ടൊ?

ന്റെ വീട്ടിൽ വള്ളത്തപ്പെട്ടു. എന്ന പറഞ്ഞു.

വ. പിന്നെ അവൻ പുറത്താക്ട' വൻ അപ്പൊഠം സം വാക്കിനാൽ

പ്പെട്ടപ്പൊൾ, ഫറഒവിന്റെ പുത്രി മൊഗെ ഓടിപ്പൊയി, മദിയാൻ എ

, അവനെ എടുത്ത്, തന്റെ പുത്രനാ ന്ന ദെശത്തിൽ പരദൈശിയായിരു

യിട്ട വളത്തി. . നു, അവിടെ രണ്ടു പുത്രന്മാരെ ജ

വ.വ. പിന്നെ മൊശെ എജിപ്റ്റിക്കാ നിപ്പിച്ചു.

രുടെ സകല ജ്ഞാനത്തിലും ശില്പി | .ം പിന്നെ നാല്പത സംവത്സരം

ച്ച, വാക്കുകളിലും ക്രിയകളിലു സ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശൈഷം, സിനാ

മത്ഥനായ . പവതത്തിലെ വന അിൽ കതാവി

വമ്പ. പിന്നെ അവന നാല്പത വ ന്റെ ദൂതൻ ഒരു കാട്ടിൽ അഗ്നിജപാ

യസ്സു തികഞ്ഞപ്പെ (്, ഇസ്രാഎൽ ലയിൽ അവന പ്രത്യക്ഷനായി.

പുത്രന്മാരായ തന്റെ സഹൊദര | ബച മൊശൈ (അത് കണ്ടാവെ,

ന്മാരെ ചെന്ന കാണെണാം എന്ന ആ കാഴ്ചയിൽ ആശ്ചല്ലപ്പെട്ടു. അ

അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊന്നി. |വൻ അതു സൂക്ഷിച്ചു നൊക്കുവാനാ

വര. അവ അനൂായ അനുഭ|യിട്ട അടുത്തു വരു ബൊൾ, അവ

വിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ കണ്ടാവെ, അ നൊട കത്താവിന്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടാ

വനെ കാഞ്ഞ രക്ഷിച്ചു. എജിപ്തി യി,

കാt്നെ കെ.ന്ന, ഉപദ്രവപ്പെ | .വ. ഞാൻ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരു

ട്ടവന വെണ്ടി പ്രതിക്രിയ ചെ | ടെ ദൈവമായി, ആബ്രഹാമിന്റെഠ

- ദൈവവും, ഇസ്റ്റാക്സിന്റെ ബ

വ@ വിശൈഷിച്ച ദൈവം അവ |വും, യാക്കൊബിന്റെ ദൈവവും

ചെൻറ കൈക്കൊണ്ടു തങ്ങൾ ക്ക അ കാ ആകുന്നു എന്ന [പറഞ്ഞു.] അപ്പൊ

തരുമെന്ന അവന്റെ സഹൊദര (് മൊശെ വിറച്ച, സൂക്ഷിച്ചുബ

ാൻ അറിയും എന്ന അവൻ വിചാ ക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല.

രിച്ചു. എന്നാൽ അവർ അറ ഞില്ല | ബബ പിന്നെയും കതാവ അവ

വൻ പിറെറ ദിവസത്തിലും അ നൊട്,നീ നില്ക്കുന്ന സ്ഥലം ശുദ്ധ

വർ കലഹിക്കുമെമ്പാൾ, അവക അ മുള്ള നിലമാകകൊണ്ട്, നിന്റെ

വൻ തന്നെ താൻ കാണിച്ചു. മനു പാദങ്ങളിൽനിന്ന് നിന്റെ ചെരി

ഷ്യരെ, നിങ്ങൾ സഹൊദന്മാരാ ിപ്പുകളെ ഉൗർിക്കളക.

കുന്നു, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ത ിൽ എ| . ബരം എജിപ്തിലുള്ള എന്റെ ജന

നിന അനൂായം ചെയ്യുന്നു? എന്ന ങ്ങളുടെ ഉപദ്രവം ഞാൻ കണ്ടു,

പഠഞ്ഞ, അവരെ സമാധാനപ്പെട്ടു ഞാൻ കണ്ടു, അവരുടെ ഞെരുക്ക

തുവാൻ ശ്രമിച്ചു. വു കെട്ടു. ഞാൻ അവരെ വിടി

വ9 എന്നാറെ തന്റെ അയല്ലാ പ്ല നാ ിട്ട ഇറങ്ങി വന്നു. ഇപ്പൊ

രനെ ട അനൂായം ചെയ്യുവൻ അ |് നീ വരിക, ഞാൻ നിന്നെ എടി

വനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ, നിന്നെ ഞങ്ങ |പൂിലെക്ക് അയക്കും എന്ന പാഞ്ഞു.

ളുടെ മെൽ പ്രമാണിയായും നൂാ I ന് ആ നിന്നെ പ്രമാണിയായും നൂാ

യാധിപതിയായും ആക്ടിവെച്ചവൻ |യ9ധിപരിയായും ആ ി വച്ചവൻ

ആസ? ആർ? എന്ന അവർ പറഞ്ഞ ഇപെ

പല നീ ഇന്നലെ എിച്ചുകാർ 'ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സം മൊശെയെ തന്നെ,



വ.Go അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ 5 അ.

ദൈവം കാട്ടിൽ അവന പ്രതൃക്ഷ

നായ ദൈവദൂതന്റെ കൈക്കൊ

ണ്ട പ്രമാണിയായും രക്ഷിതാവാ

യും ആക്കി അയച്ചു.

ാ ഇവൻ എജിപു ദെശത്തിലും,

ചെങ്കടലിലും നാല്പത സംവത്സരം

വനപ്രsദശത്തിലും അത്ഭുതങ്ങളെ

യും അതിശയങ്ങളെയും ചെയ്തിട്ട,

അവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു.

മ്പ5 നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ക

താവ് എന്നെ പൊലെ ഒരു ദിഘ

ദഗ്ദിയെ നിങ്ങളുടെ സഹൊദരന്മാ

(ിൽനിന്നനിങ്ങൾക്കായിട്ടഎഴുനില്പി

ക്കും; അവനെ നിങ്ങൾ ചെവിക്കൊ

ള്ളൂ.ം എന്ന ഇസ്രാഎൽ പുത്രന്മാ6 അാ

ട പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൊഗെ ഇവൻ ത

നെ ആകനു.

്.വൃ സിനാ പവതത്തിൽ തന്നൊ

ട ക്ര ചെട സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവദൂ

തന്നൊടും, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാ

തൊടും ക്രടെ വനപ്രദെശത്തിലെ

സഭയിൽ ഇരുന്നവനും, നമുക്കു തരു

വാനായിട്ട ജീവനുള്ള വാക്യങ്ങളെ

കൈക്കൊണ്ടു വന്ദ്രം ഇവർ ആകന്നു.

മ്പൻ നമ്മുടെ പിതാകന്മാർ അവ

ഖനാട അനുസരിച്ചിരിപ്പാൻ മന

സ്സില്ലാതെ, അവനെ തങ്ങളിൽനി

ന്ന തള്ളിക്കളഞ്ഞ, തങ്ങളുടെ ുദയ

ങ്ങളിൽ എജിപ്തിലെക്കു തിരിച്ചുപൊ

യി,

ബാ അഹ്റൊഭ്നാട്, ഞങ്ങ6 ജ്,

എജിപു ദൈശത്തിൽനിന്ന ക്രട്ടികൊ

ണ്ടുപൊന്നിട്ടുള്ള oരം മൊശൈകൊ,

അവന എന്തു വന്നു എന്ന ഞങ്ങൾ

അറിയായ്തുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മു

ബിൽ നടപ്പാനായിട്ട, ഞങ്ങൾക്ക്

ദൈവങ്ങളെ നി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന

പറഞ്ഞു.

രം. പിന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ

അവർ ഒരു കാളക്കുട്ടിയുണ്ടാക്കി, ആ

വിഗ്രഹത്തിന് ബലി നല്ലി, തങ്ങ

ഞൊക്ഷപ്പെട്ടു.

രവ. അപ്പൊൾ ദൈവം തിരിഞ്ഞു

ആകാശത്തിലെ സൈനൂം പൂജി

പ്പാനായിട്ട അവത്തെ എല്പിച്ചു; ലി

ഘദഗ്ദിമാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴു

തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നെ,

ഇസ്രാഎൽ കഡംബക്കാതെ, നിങ്ങ

ഠം വനപ്രദെശത്തിൽ നാല്പത സം

വത്സനകാലം ഇനിക്ക മൃഗവധങ്ങ

ളെയും ബലികളെയും നല്ലിട്ടുണ്ടൊ?

രംമ്പ് വന്ദിപ്പാനായിട്ട നിങ്ങൾ ഉ

ണ്ടാക്ലിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാകുന്ന മൊ

ലൊക്കിന്റെ ക്രടാൻ വും, നിങ്ങളു.

ടെ ദൈവiനാകുന്ന റെംഫാറെൻഠ ന

ക്ഷത്രവും നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടു

പൊനുവല്ലൊ. എന്നാൽ ഞാൻ നി

ങ്ങളെ ബാബിലൊന്ന അപ്പുറം ക
ടിനിക്കും.

രര് നീ കണ്ടു മാതിരി പ്രകാരം

തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കെണാം എന്ന

മൊശെയൊട പറഞ്ഞവൻ കല്പിച്ച

പ്രകാരം സാക്ഷി ക്രടാൻം നമ്മുടെ

പിതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ വനപ്ര

ദെശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

രം@ ആയതും നമ്മുടെ പിന്നത്തെ

പിതാക്കന്മാർ യെശുവിനൊട ക്ര

ടെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ മുഖ

ത്തിൽനിന്ന ദൈവം പുറത്താക്കി ക

ളഞ്ഞ പുറജാതിക്കാരുടെ അവകാശ

ത്തിലെക് ദാവീദിന്റെ നാളുകൾ

വ് ആയും കൊണ്ടുവന്നു.

ര-നു ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ മു

മ്പാകെ കൃപ കണ്ടു, യാകൊബി

സെൻറ ദൈവത്തിനായി ഒരു വാസ

സ്ഥലം കാണെണമെന്ന ആഗ്രഹി

രകൃ എന്നാൽ ചെശാഖലാമൊൻ അ

വനായിട്ട ഒരു ആലയം പണിതു.

ര്വ്വ എങ്കിലും അതുന്നതിനായവൻ

ഞെകകൾ കൊണ്ട് തികപ്പെട്ട ആല

യങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നില്ല.

ളുടെ കൈക്രിയകളിൽ തന്നെ സ| രൻ അപ്രകാരം മീഘദഗ്ദി പറ



അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ വു അ. വ.5).ഥ

യുന്നു, സും എന്റെ സിംഹാസ | @9 അപ്പൊൾ അവർ ഒരു മഹാ

നവും, ഭൂമി എന്റെ പാദപീഠവും ശബ്ദത്തൊടെ നിലവിളിച്ച, തങ്ങ

ആകുന്നു : നിങ്ങൾ എത്രപ്രകാരമുള്ള |ളുടെ ചെവികളെ പൊത്തികൊ

ആലയം ഇനിക്കായിട്ട തിക്കും? അി ബ്, എക് മനസ്റ്റൊടെ അവന്റെ

ല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അധിവാസസ്ഥ

ലം എതാകന്നു ?

@ം എന്റെ കൈ oരം വസ്തുക്കളെ

ഒക്കെയും ഉണ്ടാകിട്ടില്ലയൊ?`എന്ന

കതാവ് പറയുന്നു.

@ച കഠിന കണ്ണക്കാരും, ഹൃദയത്തി

ലും ചെവികളെ ലും ചെലാകമ്മം ചെ

യ്യപ്പെടാത്തവരുമായുളൈാതെ, നി

ങ്ങൾ എല്ലാട്ടൊഴും പരിശുദ്ധാത്മാ

വിനൊട മറുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ

പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തു പ്രകാരം ത

ന്നെ നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നു.

രൂപ ടിഘദഠിമാരിൽ എവനെ

നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പീഡി

പ്പിക്കാതെ ഇരുന്നു? അത്രയുമല്ല നി

തിമാനായപന്റെ വരവിനെ കുറി

ച്ച മുൻ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളവരെ അ

വർ കൊന്നു. ആയവന നിങ്ങൾ

ഇപ്പൊൾ ട്രൊഹികളായും കലപാ

തകന്മാരായും തിന്നു:

@മ്പ. നിങ്ങൾ ദൈവദൂതന്മാരുടെ

നിരകളിൽ നൂായപ്രമാണം കൈ

കൊണ്ടു, അത പ്രമാണിച്ചിട്ടുമില്ല.

ഭൂര് t അവർ oരം കായ്യങ്ങളെ

കെട്ടാറെ, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ

മെൽ പാഞ്ഞചെന്നു;

ആവൃ അവനെ നഗരത്തിന് പുറ

ത്ത തള്ള കളഞ്ഞ്, അവനെ കല്ലെ

റികയും ചെയ്തു. സാക്ഷിക്കാരും ത

ങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ ശൌൽ എന്ന

പെരുള്ള 6(ൽ ബാല6 നt Q വാലങ്ങ

ദൂടെ അികെ വെച്ചു.

| @ൻ കതാവായ യെശു, എന്റെ

|ആത്മാവിനെ 6 ിക കൊ6ള്ള നെ6 മ

്ന പറഞ്ഞ, പ്രാത്ഥിക്കുന്ന സ്റ്റെഫാ

നൊസിനെ അവർ കല്ലെറിഞ്ഞു.

നും പിനെ അവൻ മുട്ടുകത്തി, ക

താവെ, ംരം പാപം അവരുടെ

മെൽ നിറുത്തരുതെ എന്ന മഹാ ശ

ബ്ദത്തൊടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇത

പറഞ്ഞിട്ടു, അവൻ ഉറങ്ങിപ്പൊയി.

പ്ര അഭഷായം.

.ം ശമറിയായിൽ സഭ ഉണ്ടായത്.

ഛ. അത പത്രൌസിനാലും യൊ

ഹന്നാനാലും ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന

ത്.-വ് ഫിലിപ്പൊസ ഒരു ന

പുംസകനെ ബഹിസ്തുചെയ്യാൻ

അയക്കപ്പെടുന്നത്.

അറക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ നെതെ പ് ശൌലും അവനെ കല ചെയ്യുന്നതി

ല്ലുകടിച്ചു. ന സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ

@ⓖ എങ്കിലും അവൻ പരിശുദ്ധാ |ആ കാലത്തിൽ യെറുശലെമിലുള്ള

ത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനായി, ആ | സഭയുടെ നെതെ ഒരു മഹാ ഉപ

കാശത്തിലെക്ക്മെല്പട്ട സൂക്ഷിച്ചു നൊ ദ്രവം ഉണ്ടായി . അപ്പൊസ്കൊലന്മാ

കി, ദൈവത്തിന്റെ മഹതപവും, | & ഒഴികെ, എല്ലാവരും യെഫ്രി

ദൈവത്തിന്റെ വലത്തഭാഗത്തിൽ യായുടെയും ശമറിയായുടെയും ദെ

യെശുവിന്റെ നില്ക്കുന്നതും കണ്ടു,

ആണു കണ്ടാലും, സപ്രശ്നങ്ങൾ തുറന്നി

രിക്കുന്നതും, മനുഷ്യന്റെ പുത്രൻ

ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത ഭാഗത്തിൽ

നില്ലക്കുന്നതിനെയും ഞാൻ കാണുന്നു,

ശങ്ങളിൽ എല്ലാടവും ചിന്നപ്പെട്ടു.

വ വിശെഷിച്ചും ലൈവഭക്തിയു

ള്ള മനുഷ്യർ ്സുഫാനൊസിനെ

[കഴിച്ചിടുവാൻ] കൊണ്ടുപൊയി,

അവനെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രലാപം

എന്ന പറഞ്ഞു. ചെയ്യു
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മ്പ എന്നാലൊ ശൈൗൽ സഭയെ ന | രാജ്യത്തെയും, യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ

ശിപ്പിച്ചു. വീടുകൾ തൊടു കടന്ന, | നാമത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ച

പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും പി | ങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഫിലിപ്പൊ

ടിച്ചവലിച്ചു കാരാഗൃഹത്തിലെക് എ|സിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പൊൾ,

ിച്ചു. തങ്ങൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ബ

ര. ആകയാര് ചിന്നപ്പെട്ടവർ വ | പൂിസ്തപ്പെട്ടു.

ചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട എാട| കമ്പ അപ്പൊൾ ശിമൊൻ താനും

വും സഞ്ചരിച്ചു. വിശപസിച്ച അവൻ ബഹിസ്തപ്പെ

@ അപ്പൊക് ഫിലിപ്പൊസ ശമ |ട്ടാറെ, ഫിലിപ്പൊസിനൊട ക്രടെ

റിയ നഗർ ജിലെക്കു വന്ന, അവക സ്ഥിരപ്പെട്ട, ചെയ്യപ്പെട്ട അടയാള്ള

ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു. ങ്ങളെയും മഹാ അതിശയങ്ങളെ

് വിശൈഷ കൂ, ഫിലിപ്പൊസ യും കണ്ടു, വിസ്തയിച്ചു.

ചെയു, അo, ശയങ്ങളെ ജനങ്ങൾ ഛഃ | പിന്നെ യെറുശലമിലുള്ള

കെ ുകയും കാണുകയും ചെയ്തുകൊ അപ്പൊസൊലന്മാർ ശമറിയ വൈദ

ണ്ട്, അവ നാൽ പറ ു പെപ്പട്ട കയ്യ വത്തിന്റെ വചനം കൈക്കൊണ്ടു

ങ്ങളിൽ എകമന സ്റ്റൊടെ താല്പയ്യ എന്ന 6 കട്ടപ്പൊൾ, അവർ വച്ചെത്രാ

പ്പെട്ടിരുന്നു. സിനെയും യെ9ഹന്നാന്റെയും അ

് എന്ത് 9ണ്ടെന്നാൽ മെച്ഛാത്മാ |വരുടെ അടുക്കലെക് അയച്ചു.

കൾ പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാ ചഭൂ, ആയവർ വന്നാറെ അവർ

ശബ്ദത്തെ 9ടെ നിലപിള്ള ച്ചുകൊണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രാപിക്കെ

അവ.(ിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടുപൊന്നു: , ണാമെന്ന അവക വെണ്ട. പ്രാത്ഥി

അനെകം പക്ഷവാതക്കാരും മുടന്ത

ാരും സൌഖ്യമാക്കപ്പെട്ടു.

വ്വ ആ നഗരത്തിൽ മഹാ സന്തൊ

്ഥന) (എന്തെന്നാൽ അബബ ബ

വർിൽ ഒരുത്തനെൻറ മെലും അവൻ

ഷം ഉണ്ടാകയും ചെയ്തു. ഇറങ്ങിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ക

ൻ എന്നാൽ ശിമൊൻ എന്ന രാവായ യെശുവിന്റെ നാമത്തി

പെ ുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായി; ൽ ബ്പൂിസ്തപ്പെട്ടിരുന്നതെ ഉള്ളൂ.)

രുന്നു, അവൻ മുമ്പെ തന്നെ ആ ന | ഫ5 അപ്പൊൾ അവർ അവരുടെ

ഗഡത്തിൽ ക്ഷുദ്രം ചെയു, താൻ ഒരു മെൽ തങ്ങളുടെ കൈകളെ വെച്ചു.

വലിയവൻ എന്ന ചെല്ലി, ശമറി അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാ

യാ ജാതിയെ ഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇ പിക്കയും ചെയ്യ.

ബ ഫവൃ T എന്നാൽ അപ്പൊ സ്പാല

ഠം ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹാ മാരുടെ തെക്ക് മെൽ വെക്കുന്ന

ശക്തിയാക്നു എന്ന പറഞ്ഞ അ തിനാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ നല്ലപ്പെ

വർ മഹാ ചെറിയവർ മുതൽ മഹാ ടൂ എന്ന ശിമെൻ കണ്ടാറെ, അവ

വല യവർ പതെ എല്ലാവരും അച (് അവക ദ്രവ്യം കൊണ്ടുവന്ന,

നിൽ ശ്രദ്ധ ക ടുത്തു. .ഥൻ ഞാൻ യാതൊരുത്തന്റെ മെ

ം. അന്നെകം കാലമായി അവ ലും ന്റെ കകളെ വെക്കുമൊ, അവൻ

ൻ തന്റെ കുദ്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രാപിക്കെ

വതെ ഭ്രമിപ്പിച്ചതിനാൽ, അവർ അ  ുന്നതിന, നിങ്ങൾ ംരം അധികാ

വനിൽ ശ്രദ്ധകൊടുകയും ചെയ്തു. അം ഇനിക്കും ത്രൈണം എന്ന പറ

്ഥവ. എന96.Q ദൈവത്തിനും,ആ.



അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ വ. അ. വ.ഉമ്പ

വം അപ്പൊൾ പത്രൊസ അവ ി അവളുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൻ എല്ലാറ്റി

നൊട, 6 ദൈവത്തിന്റെ ദാനം ദ്ര ൻ മെലും വ്. ചാtമുള്ള വന9യി, ഉ

വൃം കണ്ട സമ്പാദിക്കാം എന്ന പാസി പാനായിട്ട യെറുശ.മി ല

ന് വിചാരിച്ചത്.കെ ണ്ട, ന് ന്റെ |കു വന്നിരുന്നവന.യുള്ള ഒരു ഏഥി

ദ്രവൃം നിന്നൊട ക്രടെ നശിച്ച യൊപ്പിയക്കാരൻ

പെ:ക ചെട്ട്. വവ്വ രി,ിച്ച പൊകയും, ത6 ന് ഠ

വ. നിന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തി അഥ -ിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട എശ യാ

ന്റെ മുമ്പാകെ നെർായിരിക്കുന്ന ടിഘദഗ്ദിയുടെ പുസ്തകം വായിക്ക

ല്ലായ്തുകൊണ്ടു, ഠ, ഠ കാഴ്ച അിൽ നി

നക ഒരു പങ്കും ഒഹരിയും ഇല്ല.

വ.വ. അതു കൊണ്ട് ന് വെൻറ cരാ ദൂ

യും ആയിരുന്നു.

വൻ അപ്പൊൾ ആത്മാവ ഫിലി

പ്പൊസിനൊട, നി അ ികെ ചെ

ക്ടതയിൽനിന്ന് അനുതാപപ്പെട്ടു. ന് ംരം അഥത്തൊട ചെന്നുകൊൾ

നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപ ക എന്നു പറഞ്ഞു.

ണം നിനക്ക ക്ഷമിക്കപ്പെടുമൊ എ | .ം അപ്പൊൾ ഫിലിപ്പൊസ് അ

ന്ന വെച്ച ദൈവത്തൊട പ്രാതിക്ക. |വിടെക് ഓടി, അവൻ എശായാ

വമ്പ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ക ദീഘദഗ്ദിയുടെ പുസ്തകം വായിക്കു

ള പിത്തത്തിലും, അവനിതിയു

്ട കെട്ടിലും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ

കാണുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

വര. അപ്പൊൾ ശി..മാൻ ഉത്തര

മായിട്ട, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ

യ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും എന്റെ റ മെൽ വ

രാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട, നിങ്ങൾ ഇ

നിക്കു വെണ്ട, കതാവിനൊട പ്രാ

ത്ഥിച്ചുകൊൾവിൻ എന്ന പഠ6ത്തു.

വ@ പിനെ അവർ സാക്ഷിപ്പെടു

ത്തി, കത്താവിന്റെ വചനം പ്ര

സംഗിച്ചതിന്റെ ശൈഷം, യെറുശ

ലമിലെക്ക തിരിച്ചുപൊയി, ശമറിയ

കാരുടെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രസം

ഗിച്ചു.

വൻ അപ്പൊൾ കതാവിന്റെ

ദൂതൻ ഫിലിപ്പൊസിനൊട സംസാ

രിച്ച, നി എഴുനീറ്റ,

യെടുശലമിൽനിന്ന ഗാശായ്ക്കു പൊ

കുന്ന വനമായുള്ള വഴിയിലെക്ക

തെ പാക എന്ന പറഞ്ഞു.

വ9 അപ്രകാരം അവൻ എഴുനീ

റ്റ പൊയി: അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും,

എഥിയൊപ്പിയക്കാരുടെ രാജ്ഞിയാ

യ കാന്താക്ഷിയുടെ കീഴിൽ അധി

തെ കൊട്ടി

്നതിനെ കെട്ട, നി വായിക്കുന്നത

ഇന്നതെന്ന നി തിരിച്ചറിയുന്നുവൊ?

എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പച എന്നാറെ അവൻ, ഒരുത്തൻ

ഇനിക കാട്ടിത്തരാതെ, ഇനിക്ക എ

ങ്ങിനെ കഴിയും ? എന്നു പറഞ്ഞ്,

ഫിലിപ്പൊസ കയറിവന്ന, ത്നൊ

ട ക്രടെ ഇ(ിക്കെണും എന്ന അചെ

മ്പവ അവൻ വൈദവാക്യത്തിൽ വാ

യിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഇത ആയിരുന്നു,

അവൻ ഒന്നു ആട് എന്ന പൊലെ

കലെക്കു കൊണ്ടുപൊകപ്പെട്ട ക

ത്രികകാരന്റെ മുമ്പാകെ ശബ്ലിക്കാ

ത്ത ആട്ടി കട്ടി എന്ന പൊലെ അവ

ൻ രുചെൻറ വായ തുറക്കാതെ ഇരു

നു :

മ്പമ്പ, അവന്റെ താഴ്ചയിൽ അവ

ന്റെ വിധി എടുത്തുകളയപ്പെട്ട :

എന്നാൽ അവന്റെ ജീവൻ ഭൂമി

യിൽനിന്ന എടുത്തകളയപ്പെട്ടത്

കൊണ്ട്, അവന്റെ സന്തതിയെ

ആര വിവരം പറയും?

മ്പര. എന്നാറെ നപുംസകൻ ഫി

ലിപ്പൊസിനൊട ഉത്തരമായിട്ട, ഭി

കാരിയായൊരു നപുംസകനായി, ഘദശി ആതെ കുറിച്ച ഇത് പറയു
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നു? തന്നെ കുറിച്ച തനെയൊ, മ

റെറാരുത്തനെ കുറിച്ചൊ? എന്ന

ഞാൻ നിന്നെ?ട അഖപക്ഷിക്കുന്നു.

എന്ന പറഞ്ഞു. -

മ്പ@ അപ്പൊൾ ഫിലിപ്പൊസ ത

ന്റെ റ വ9യ തുറന്ന അം 6 വദവാ

കൃത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, അവന ചെയ

'ശുവിന്റെ പ്രസംഗിച്ചു.

മ്പസ്ത്ര പ നെ അവർ വഴിയെ

പൊകമ്പൊൾ, വെള്ള മുള്ള ഒരു

സ്ഥലത്തെക്കു വന്നു. അപ്പൊൾ ന

പുംസകൻ, കണ്ടാലും, ഇവിടെ

വെള്ളം ഉണ്ട്. ഞാൻ ബപുസ്തപ്പെ

ടുന്നതിന് എന്ത വിഖാധമിരിക്കു

ന്നു ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ബ9 അപ്പൊൾ ഫിലിപ്പൊസ, നീ

പുണ്ണ ഹൃദയത്തൊടും വിശ്വസിക്കു

ബ എങ്കിൽ, നൂായമുണ്ട് എന്ന് പറ

ഞ്ഞു. എന്ന9റെ അവൻ ഉത്തർമാ

യിട്ട, യെശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ

പുത്രൻ ആകുന്നു എന്ന തോൻ വി

ശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ന വൃ പിനെ അവൻ അഥം നിറു

തുവാൻ കല്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഫിലി

പ്പൊസും നവും സ്കനും ഇരുവരും

വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി : അവൻ അ

വനെ ബഹിസ്തപ്പെടുത്തുകയും ചെ

മ്പൻ അവർ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ക

തെറിയപ്പൊൾ, കത്താവിന്റെ ആ

ത്മാവ ഫിലിപ്പൊസിനെ എടുത്ത

കൊണ്ടുപൊയി, അന് മുതൽ നവും

സകൻ അവനെ കണ്ടില്ല. അവൻ

സന്തൊഷിച്ചു കൊണ്ട് തന്റെ വഴി

ക് കൊ-lാകയും ചെയ്യും

രം എന്നാൽ ഫ്ലിപ്പൊസ ആ

സൊതൃസിൽ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടു. പി

നെ അവൻ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട്,

കൈസറിയായിലെക്കു വരു് വാളം,

സകല നഗനങ്ങളിലും എവൻ ഗ

ലിയൊrർ അറിയിച്ചു.

നർ അദ്ധ്യായം.

ച ശൌൽ ദമസ്കൊസിലെക്കു പൌക

ന്നത്. -ഫം അപ്പൊസ്കൊല സ്ഥാ

നത്തിനു വിളിക്കപ്പെട്ടു നത്. -

വമ്പ യെഹൂദനാൽ അവന്റെ ക

റിച്ച പതി ഇ ിക്കുന്നത് -ബൗ

തബിത ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

അനന്തരം ശൈൗൽ പിന്നെയും ക

താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നെതെ

ശാസനയും കലയും നിശപ്രസി

കൊണ്ട്, പ്രധാനാചാഴ്ചന്റെ അടു

ക്കൽ ചെന്ന്,

വ താൻ ംൻം മാറ്റമുള്ള വ മെർ വല്ല

വ തെയും, പുരുഷന്മാതെ ആകട്ടെ

സ്രികളെ ആകട്ടെ, കണ്ടെത്തിയാ

ൽ, അവരെ കെട്ടപ്പെട്ടവരായി യെ

റുശലമിലെക്കു കൊണ്ടുവരുവാൻ ത

ക്കവണ്ണം ദമസ്സൊസിലെ സഭകൾ

ക അവനിൽ നിന്ന് എഴുതുകളെ

ചൊടിച്ചു.

മ്പ പിനെ അവൻ പ്രയാണം

ചെയ്തുകൊണ്ട്, ലമസ്റ്റൈാസിന സമി

പമായി എത്തിയാറെ, പെട്ടന്നആ

കാശത്തിൽനിന്ന് ഒരു പ്രകാശം അ

വമെൻറ ചുറ്റും പ്രകാശിഷ്ട്:

ര. അപ്പൊൾ അവൻ നിലത്ത് വീ

ണു, ശൌഖല, ശൌലെ, നി എന്തി

ന എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു? എന്ന ത

നൊട പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കെട്ടു.

@ നീ ആൻാകുന്നു, കതാവെ? എ

ന്ന അവൻ പറഞ്ഞു. എന്നാറെ ക

താവ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നീ ഉപദ്രവി

ക്കുന്ന യെശു ആകന്നു: മുള്ളുകളുടെ

നെതെ ഉതെക്കുന്നത് നിനക വിഷ

മമുള്ള താകനു.

നൂ അപ്പൊൾ അവൻ വിറഷ്ടം വ-l.

രിഭൂമിച്ചം കൊണ്ട്, കതാവെ, ഞാ

ൻ എന്തു ചെയ്യാൻ നിനക്കു മനസ്സാ

കന്നു ? എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന:റെ

ക്താവ് അവനെ ട, നീ എഴുനീ

റ്റ്, നഗരത്തിലെക്ക് ഖവാക, അ
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പ്പൊൾ നീ എന്തു ചെയ്യെണ്ടു എന്ന

നിന്നൊട പറയപ്പെടും എന്ന പഠ

ഞഞ്ഞു.

അവനൊട ക്രടെ പ്രയാണം

ചെയ്തു. മനുഷ്യരും ഒരു ശബ്ദം ബ

ടും, ഒരുത്തനെയും കാണാതെ, സം

സാർിപ്പാൻ വഹിയാതെ നിന്നു.

വ്വ അപ്പൊൾ ശൌൽ നിലത്ത്നി

ന്ന എഴുനീറ്റു; അവന്റെ കണ്ണക

ൾ തുറന്നിട്ടും അവൻ ഒരുത്തനെ

യും കണ്ടില്ല. പിന്നെ അവർ അവ

നെ കൈ താങ്ങി, ദമസ്റ്റൊസിലെ

ക ക്രട്ടികൊണ്ടുപൊയി.

ൻ പിന്നെ അവൻ മൂന്നു ദിവസം

കണ്ണകാണാതെ ഇരുന്നു, ഭക്ഷിക്കാ

തെയും കടിക്കാതെയും ഈ രുന്നു.

ഫം | അപ്പൊൾ ദമസ്കൊസിൽ

അനനിയാസ് എന്ന നാമമുള്ള ഒരു

ശിഷ്ട്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിശെഷി

ച്ച കരാവ ഒരു ദശനത്തിൽ അവ

നൊട, അനനിയാസെ, എന്ന പ

റഞ്ഞു. എന്നാറെ അവൻ, കതാ

വെ, കണ്ടാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഉ

ണ്ട് എന്ന പറഞ്ഞു.

കഥ അപ്പൊൾ കരാവ അവ

നൊട, നി എഴുനീറ്റ്, നെതെന്ന

ചൊല്ലപ്പെട്ട വിഥിയിൽ ചെന്ന്,

യെഹൂദായുടെ വീട്ടിൽ തtസുസ്താ

രൻ ശൈൗൽ എന്ന നാമമുച്ഛ വന്റെ

അനെപ്ഷിക്ക: എന്തുകൊണ്ടെന്നാ

ൽ, കണ്ടാലും, അവൻ പ്രാത്ഥിക്കു

നു.

.ംവ അത്രയുമല്ല അവൻ ഒരു ദശ

നത്തിൽ അനനിയാസ് എന്ന നാമ

മുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അകത്ത വരു

ന്നതിനെയും, തനിക്ക് കാഴ്ച ലഭിപ്പാ

നായിട്ട തന്റെ മെൽ കൈ വെ

ക്കുന:തിന്റെയും കണ്ടിരിക്കുന്നു എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

.മാ. അപ്പൊൾ അന്നനിയാസ ഉ

ത്തൻമായിട്ട, കാവെ, ഠരം മനു

| ിശുദ്ധന്മാഷ് എത്രയും വളരെ ദൊ

ഷങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന ഞാ

|ൻ അവനെ കഠിച്ച പലരിൽനി

ന്നും കെട്ടിട്ടുണ്ട്:

ഛ. നിന്റെ നാമത്തെ വന്ദിക്കു

ന്നവരെ എല്ലാവയെയും കെട്ടുവാ

| നായിട്ട, ഇവിടെയും അവന പ്ര

ധാനാചായ്യന്മാരിൽനിന്ന അധികാ

രം ലഭി ച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു.

്ഥ@ എന്നാറെ കത്താവ് അവചെനാ

, ട, എന്റെ റ നാമം പുറജാതികളു.

ടെയും, രാജാക്കന്മാരുടെയും, ഇ

|സ്രാഏൽ പുത്രന്മാരുടെയും മുമ്പാ

കെ വഹിപ്രാൻ ഇവൻ ഇനിക്ക് തെ

ിടെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രമാകകൊ

ണ്ട, നി പൊയികൊൾക.

. നൃ എന്തെന്നാൽ അവൻ എ

ന്റെ നാമത്തിൻ നിമിത്തം എത്ര

വലിയ കക്ടങ്ങളെ അനുഭവിക്കെ

ണ്ടുന്നതാകുന്നു എന്നു ഞാൻ അവന

കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.

ഫ9) അല്ലെ_ാൾ അനനിയാസ

പൊയി, വീട്ടിലെക്കു കടന്നു: അ

വ മെൻറ് മെൽ തന്റെ കൈകളെ

വെച്ച്, സഹൈാദരനായ ശൌലെ,

(നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്കു പ്ര

ഋക്ഷനായ യെശുവാകുന്ന) കരാ

വ നീ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച, നീ പരി

ശുദ്ധാത്മാവ കൊണ്ട് നിറയപ്പെ

ടുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ. അ ുച്ചി

ിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ഫവൃ ഉടനെ ആ പന്റെ റ കണ്ണുക

ളിൽനിന്ന മിൻ ചെതുമ്പലുകൾ എ

ന്ന പൊലെ വീണു: ഉടനെ അവ

ൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു. എഴുനീാഠ,

ബപുസ്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഫൻ പിനെ അവൻ ആഹാരം

കൈക്കൊണ്ടു, ആരൊവ്ലപ്പെട്ടു. പി

ന്നെ ശൌൽ ദമസ്കൊസ്ലു ു ശി

ഷ്യന്മാരെ.ട ക്രടെ കുറെ ലl. സ്

ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ജൂൻ യെറുശലെമിൽ നിന്റെ പ
വ. അത്രയുമല്ല ക്രിസ്തുവിനെ ബ
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വൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാക | ിച്ചു എന്നും അവൻ ലമസ്റ്റെസിൽ

ന്നു എന്ന അ പൻ ഉടനെ സഭക

ളിൽ പ്രസ് ഗിച്ചു.

വ ച എന്നാൽ കെട്ടവർ എല്ലാവ

രും ഭൂമിച്ച്, യെറുശിലെ മിൽ ഠരം നാ

ചെയശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വൈധയ്ക്കു

ത്തൊടെ പ്രസ ഗം ചെയ്തു പ്രകാ

ഡവും അവതൊട വ്വ ഠ പറഞ്ഞു.

വ വ്വ പ് നെ അവൻ അവരൊട

മത്തെ വന്ദിക്കുന്നവരെ നശിപ്പിച്ചു. ക്രടെ യെറുശ മ ൽ വരുന്നവനും,

ഇവിടെയും അതിന് യിട്ട തഒന്ന അ പൊകുന്നവനു കതാവായ യശു

വഡെ കെട്ട പട്ടവരായി പ്രധാനാ |വിന്റെ നാമത്തിൽ 6 ഡെ ുത്തൊ

ചായ്യന്മാരുടെ അടുക്കലെ ക്കു കൊ ടെ പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നപനും ആയി

ണ്ടുപൊകെണ്ടുന്നതിന്,

ഇവനല്ലയൊ ? എന്ന് പറഞ്ഞു.

!

വന്ന വൻ ത: നു.

വൻ വിശെഷിച്ചം അവൻ ഗ്രെക്കു

വ്വ എന്നാറെ ശൈ?ൽ എറ്റവു നാരെ ട സം രച്ച തകിച്ചു. എ

അ ികമായി ശക്തിപ്പെട്ടു. ഇവൻ

ക്ര സ്മ തനെ ആ കന്നു ുന്ന ദൃഷ്ടാ

ന്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു. ഭമ സ്ത സിൽ

കടിയിരുന്ന ഫ്രദാനെ പറ

ഞ്ഞുമടക്കി.

പമ്പ {് -ിനെ വിള നെ നാളുകൾ

തികഞ്ഞത വെർറ ശൈഷം, യെഹൂദ

ന്മാർ അവനെ കൊല്ലുവ ൻ ആ

ലൊചന ചെയ്തു.

വര. എന്നാറെ അവരുടെ ിയാഗ

കെട്ട ശൗലിന അറിയ പ്പട്ടു. അ

വർ അവനെ കൊല്ലുവ ന യിട്ടു.

രാവു പകലും കെ.ട്ട വാതിലുകളി

ൽ . തൃകെ ണ്ടിരുന്നു.

വ@ അപ്പൊൾ ശ്ഷ്യനാർ അവ

നെ അാത്രി ിൽ എടുത്ത ഒരു കൊ

ട്ടയ ലാകി മതിൽ വഴിയായി ഇറ

കിവിട്ടു.

വസ്ത്ര പിനെ ശൗര്, യെറുശ്ലമി

ചെലക്ക വന പൊൾ, അവൻ ശിഷ്യ

ന്മാരൊട ക്രടെ ചെരുവ ൻ ശ്രമി

ച്ചു. എന്നാറെ അവർ എല്ലവരും അ

വൻ ഒരു ശിഷ്യനാക്നു എന്ന വി

ന്നാൽ അവർ അവനെ കലചെയ്യാ

ൻ ശ്രമിച്ചു.

മ്പം ആയത് സഹൊദ തന്മാർ അ

റിഞ്ഞ്, അവ നെ കൈസറിയായി

ലെക്കു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപൊയി, പ നെ

അവനെ തaസൂസിലെക്ക് അയച്ചു.

മ്പ. അ പ്പെ' (് ചെ ഹ്ര ിയായി

് ലാ കുയും ഗലിലെ യായിലും ശമ

റിയായ ലും ഉള്ള സഭകൾക്കു സമാ

ധാനം ഉണ്ട്. യി. അവ ഉറപ്പിക്കു

പ്പെട്ടു. കതാവിനെ കഠിച്ച ഈ ട്രയ

പെത്ത് ടൂം പരിശുദ്ധാത്മാപിനെ റ

ആശപ സഖത്ത9ടൂ, C ക്ര ചെ

വെ_രുക്ക യും ചെയ്യ.

മ്പവ T പിന്നെ ഉണ്ടായത് എ

തെന്നാൽ, പ ഗ്രൊസ എല്ലാ വൃം

സഞ്ചിക ബൊൾ, അവൻ ലുദ്യി

ത കുടിയിരുന്ന പരിശുദ്ധമുള്ള വരു

ടെ അടുകലും വന്നു.

മ്പമ്പ അവ ടെ പക്ഷവ തമുള്ള വ

നായി, എട്ട സംവത്സരം കട്ടിലിൽ

കിടന്നവനായി. ഐന്യാസ എ

ന നു മമുള്ള ഒരുത്ത,6ൻ ആവ വർക

നടന്ന,

ശപസിക്കാതെ, അവനെ ഭയപ്പെട്ടു. ബട്ടു.

വ9 എന്നാലും ബനബാസ എന്ന ന ര. അ പ്പൊൾ പ6ത്രൗസ അവ

വൻ അച്ചെന ചെത്ത. അം പ്ലാ നൊട്, ഐന്യാസെ, യെ ശു ക്രി
-് -

സൊലന്മാരുടെ അടുക്കൽ (അവ സ്തു നിന്നെ സൌഖ്യമാക്കുന്നു : ന്

വെ) കൊണ്ടുവന്ന, അവൻ വഴി എഴുന്iറ്റ്, ന്റെ കിടക പിരി

യ ൽ കതാവിനെ കണ്ടപ്രകാര ക്ക എന്ന പറഞ്ഞു. അവൻ ഉടനെ

വും, അവൻ അവനൊട സംസാ |എഴുനിഷയും ചെയ്യ.
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ബ@ പിനെ ലുലയിലും സാറൊ

നിലും പാത്തവർ എല്ലാവരും അവ

നെ കണ്ടു, കരാവിലെക്കു തിരി

ഞ്ഞു.

ബൗ വിശെഷിച്ചും യൊപ്പായിൽ

ടൊക്സ് എന്ന അതഥമായി, തബി

താ എന്ന നാമമുള്ള ഒരു ശിഷ്യ സ്ത്രീ

ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവൾ തൻ ചെയു

സൽക്രിയകളാലു ധമങ്ങളാലും

നിറഞ്ഞവളായ രുന്നു.

മ്പ5 ആ നാളുകളിൽ ഉണ്ടായത

എന്തെന്നാൽ, അവൾ തൊഗപ്പെട്ട

മരിച്ചു. അവർ അവളെ കുളിപ്പിച്ചാ

റെ, ഒരു മാളിക മുറിയിൽ കിടത്തി.

ബവൃ പിനെ ലൂദ യൊപ്പായിക്ക സ

മി പമാകകൊണ്ട്, പത്രൊസ അവി

ടെ ഉണ്ടെന്ന ശിഷ്യന്മാർ കെട്ട്, അ

വൻ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ താമസി

കാതെ വരെണു എന്ന അപെക്ഷി

പ്പാൻ അവർ അണ്ട മനുഷ്യരെ അ

വന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചു.

മ്പൻ അപ്പൊൾ പത്രൊസ എഴു

നിറഠ അവതൊട ക്രടെ ചെന്നു.

അവൻ എത്തിയപ്പൊൾ, അവർ അ

വനെ മാളിക മുറിയിലെക്കു ക്രട്ടി

കൊണ്ടുപൊയി. അപ്പൊൾ വിധവ

മാർ എല്ലാവരും അവഹെൻറ അതി

കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടും, ദൊൿസ ത

ങ്ങളൊട ക്രടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പൊ

ഠം, അവൾ ഉണ്ടാക്കിയ കപ്പായങ്ങ

ളെയും വസ്ത്രങ്ങളെയും കാണിച്ചു

കൊണ്ടും നിന്നു.

ര-ം എന്നാലൊ പ്രൈാസ അവ

തെ എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കി, മുട

കത്തി, പ്രാതിച്ചു. പിന്നെ ശവത്തി

ന്റെ അടുക്കലെക്കു തിരിഞ്ഞ്, തബ്

തായെ, എഴുനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

അപ്പൊൾ അവൾ തന്റെ കണ്ണുക

ളെ തുറന്നു : പത്രൊസിനെ കണ്ടി

ടൂ, അവൾ എഴുനീ റിരുന്നു.

ര്ച പിന്നെ അവൻ അവൾക്കു ത

ഴുനില്പിച്ചു. പരിശുദ്ധമുള്ളവരെയും

വിധവ മാരെയും വിളിച്ചു. അവ

ളെ ജീവനൊടെ അവരുടെ മുമ്പാ

കെ നിറുതുകയും ചെയ്തു.

ര-വ. ഇതും യൊപ്പായിൽ വg)ല്ല05

വും അറിയപ്പെട്ടു. പലരും കതാ

വിൽ വിശ്വസിച്ചു.

രമ്പ പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാ

ൽ, അവൻ തെയാപ്പായിൽ തൊലൊ

ല്ലനായ ശിമൊനെന്ന ഒരുത്തനൊട

ക്രടെ അനെകം ദിവസങ്ങൾ പാ

ത്തു.

്ഥഠ അഢായം.

.ം കൊന്റെലിയുസ് പത്രൊസിന

ആള്ള യക്കുന്നത്._ൻ പത്രൊസി

ന ഉണ്ടായ ദഗ്ദനം -ബര് അ

വൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്.-രര് കെ

ൾക്കുന്നവരുടെ മെൽ പരിശുദ്ധാ

തമാവ് ഇറങ്ങുന്നത്.

ഞെക്സറിയായിൽ ഇത്തലിയ സൈ

വ്വം എന്ന ചൊല്ലപ്പെടുന്ന സൊ

വൃത്തിൽ ശതാധിപനായ കൊന്റെ

ലിയുസ് എന്ന നാമമുള്ള ഒരു മനു

ഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ അവൻ ദൈവഭക്തനും, ത

ന്റെ സകല കഡുംബത്തൊട്ടും ക്ര

ടെ വൈഭവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനും,

ജനങ്ങൾക്കു വളരെ ധമ്മങ്ങളെ

ചെ.യു, എല്ലാറ്റൊഴും ദൈവത്തെ

പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നവനും ആ

യിരുന്നു.

ബ അവൻ എകദെശം പകല

ത്തെ ഒമ്പതാം മണി സമയത്ത് ത

ന്റെ അടുക്കലെക, ദൈവത്തിന്റെ

ഒരു ദൂതൻ അകത്ത വരുന്ന ിനെ

യും, തന്നൊട, കൊനെലിയുസെ,

എന്ന പറയുന്നതിനെയും സ്രഷ്ടമാ

യി ഒരു ലശ്നത്തിൽ കണ്ടു.

രം പിന്നെ അവൻ അവനെ സ്ത

ക്ഷിച്ചു വൊകlയപ്പൊൾ, അവൻ

B b

ന്റെ കൈ കൊടുത്തു. അവളെ എ ഭയപ്പെട്ട, കത്താവെ, അത് എന്താ



പത്രപ്ര അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ ഫo അ.

-

കന്നു? എന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ |വിധമായുള്ള നാല്പാലി ഭൂഗങ്ങളും,

അവൻ അവനൊട, നിന്റെ പ്രാ; കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ഇഴയുന്ന ജന്തുക

ത്ഥനകളും നിന്റെ ധമങ്ങളും ദൂം, ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും ഉ

ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഒ:മെക്കാ , ണായിരുന്നു.

യിട്ട എത്തിയിരിക്കുന്നു. ചമ്പ അത്രയുമല്ല, പത്രൊസെ, നീ

@ ഇപ്പൊൾ തന്നെ നി യൊപ്പാ |എഴുനീറ്റ്, കൊന്ന, ഭക്ഷിക്ക എന്ന

യിലെക്കു മനുഷ്യരെ അയച്ചു, പ ഒരു ശബ്ദം അവനൊട ഉണ്ടായി.

ഗ്രൊസ എന്ന മറുനാമമുള്ള ശ.മൊ | ഫര് എന്നാറെ പത്രൊസം അപ്ര

6)ന വരുത്തുക : കാരമല്ല, കതാവെ, നിസ്ത്യമായിട്ട

നു അവൻ കടലിന്റെ അിക | എങ്കിലും അശുദ്ധമായിട്ടു എങ്കിലും ഉ

ത്ത വീടുള്ള ശിമെൻ എന്ന ഒരു ജൂത ഒന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭക്ഷി

പൊലൊല്ലനൊട കൂടെ പാക്കുന്നു : ; ചിട്ടില്ലല്ലൊ എന്നു പറഞ്ഞു.

നി ചെയ്യെണ്ടുന്നത് അവൻ നിന്നൊ | l@ പിനെ അണ്ടാം പ്രാവശ്യവും

ട പറയും എണ വചറഞ്ഞു. ആ ശബ്ദം അവനൊട, ലൈവം ശു

് കൊനെ.ലിയുസിനൊട സംസാ ലധമാക്സിട്ടുള്ളവ നീ നിസ്തുമെന്ന പ

ിച്ച ദൈവദൂതൻ പൊയതിന്റെ റയരുത്, എന്ന പറഞ്ഞു.

ശൈഷം, അവൻ തന്റെ വീട്ടുകാരി| കണ്ഠ ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാ

ൽ രണ്ടാളെയും, തന്റെ അടുക്കൽ {യി : പിനെ ആ പാത്രം സപ്റ്റത്തി

കാത്തിരിക്കുന്നവരിൽ ദൈവഭക്തി) ലെക്കു തിരിച്ച എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ടു.

യുള്ള ഒരു ആയുധകാരനെയും വി

ളില്

വ്വ അവതൊട oരം കാഴ്വങ്ങളെ ഒ

ക്കെയും വിവർ.ം പറഞ്ഞ്, അവരെ

യൊപ്പായിലെക്ക് അയച്ചു.

ൻ പിന്റെ ദിവസത്തിൽ അ

വ& യാത്രയായി നടന്ന, ആ നഗ

രത്തിനു സമീപിച്ചപ്പൊൾ, പത്രൊ

സ എകദെശം ആറാം മണി സമ

യത്ത പ്രാതിപ്പാനായിട്ട വീട്ടിൻ

മെൽ കയറ പ്പൊയി :

.=ം അപ്പൊൾ അവൻ വളരെ വി

ശപ്പുള്ളവന.യി, ഭൂ ക്ഷിപ്പാൻ മന

സ്സായിരുന്നു. എന്നാറെ അവർ ഒരു

കാള മെത്തക്ക അവന ഒരു ആ

നന്ദ വിവശത്ത് ഉണ്ടായി.

ക. അവൻ ആകാശം വിടനിർി

ക്കുന്നതും, നാല കൊണും കെട്ടപ്പെ

ട, ഭൂമിയിടെ ക്ക ഇറക്കി വിടപ്പെട്ട

ഒരു വലിയ തുപ്പട്ടി പൊലെ ഒരു

പാത്രം തന്റെ അരികത്തെക്കു ഇറ

ങ്ങുന്നതും കണ്ടു.

.-♔ | പിന്നെ താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള

Gശനം എന്താകുന്നു എന്ന് വച്ചെത്രാ

സ ര് ന്റെ ഉള്ളിൽ സംശയിച്ചിരി

ക്കുമെമ്പാൾ, കണ്ടാലും, കൊന്റെലിയു

സിൽനിന്ന അയകപ്പെട്ട മനുഷ്യർ

ശിമെന്റെ വീട ചൊദിച്ചുകൊണ്ട

പടിവാതില്ല.ൽ നിന്നു,

കവ്വ പത്രൊസ എന്ന മറുനാമമു

ള്ള ശിമൊൻ അവിടെ പാക്കുന്നു

ണ്ടൊ? എന്ന് വിളിച്ച, ചൊദിച്ചു.

ഥൻ എന്നാൽ പത്രൊസ ആ" ദശ

നത്തെ കുറിച്ച ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരി

ക്കുമെമ്പാൾ, ആത്മാവ് അവനൊട,

കണ്ടാലും, മൂന്ന മനുഷ്യർ നിന്നെ

അനെപ്ഷിക്കുന്നു.

വം അത്കൊണ്ട് എഴുനിറം, താ

ഴത്ത ഇറങ്ങി, ഒന്നും സംശയിക്കാ

തെ, അവതൊട ക്രടി പൊക: എ

ന്തു കൊണ്ടനാൽ ഞാൻ അവരെ

അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ. അപ്പൊൾ പരൈത്രാസ തന്റെ

അടുക്ക ഖലക കൊനെലിയുസിൽനി

ംവ അതിൽ ഭൂമിയിലെ സകല |ന അയക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ അടു



അപ്പൊസൊ നടപ്പുകൾ. ഫo Sഅ. വുൻ

കൽ ഇറങ്ങി ചെന, കണ്ടാലും, നി

ങ്ങൾ അനെപ്ഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ

തന്നെ ആകനു: നിങ്ങൾ വന്നിരി

ക്കുന്ന സംഗതി എന്ത്? എന്ന പറ

ഞ്ഞു.

പവ. അപ്പൊൾ അവർ നീതിമാ

നായും, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന

വനായും, യെഹൂദന്മാരുടെ സകല

ജാതിയാലും നല്ല സാക്ഷിപ്പെട്ടവ

നായും ഉള്ള കൊനെലിയുസ് എന്ന

ശതാധിപൻ നിനെ തന്റെ വീട്ടി

ലെക്കു വരുത്തുവാനും, നിന്നിൽനി

ന്ന വചനങ്ങളെ കൊപ്പാനും പ

രിശുദ്ധ ദൂതനാൽ ദൈവനിയൊഗ

പ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വമ്പ. അപ്പൊൾ അവൻ അവരെ

അകത്ത വിളിച്ചും 'പാപ്പിച്ചു. പി

നെ പിറെറ ദിവസം പത്രൊസ

അവസൈാട ക്രടെ പുറപ്പെട്ടു. തെയാ

പ്പായിലുള്ള സഹൊദരന്മാരിൽ ചി

ലരും അവനൊട ക്രടെ പൊയി.

വര് അനന്തരം പിറെറ ദിവ

സം അവർ കൈസറിയായിലെക്ക

പ്രവൈശിഷ്ട്. എന്നാൽ കൊനെല്

യുസ് തന്റെ ചാച്ഛക്കാരെയും വി

ശൈഷ സ്റ്റൈഹിതന്മാരെയും കൂടി വ

രുത്തി, അവകായിട്ട കാത്തിരുന്നു.

വ@ പിന്നെ പട ത്രാസ അകത്ത

വരുമ്പൊൾ, കൊനെലിയുസ് അ

വനെ എതി തെറ്റ്, അവന്റെ പാ

ദത്തിൽ വിൺ വന്ദിച്ചു.

വ.സ എന്നാന്റെ വ.16 ത്രാസ അവ

നെ എഴുനില്പിച്ച, ഏഴുനീല്ല. ഞാ

നും ഒരു മനുഷ്യൻ ആകന്നു എന്ന

പറഞ്ഞു. .

വ. പിനെ അവൻ അവനൊട

സംഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടു, അക

ത്തെക്കു പായി, പലരും വന്നു ക്ര

ടിയതിന്റെ കണ്ടു.

വ.വ്വ അപ്പൊൾ അവൻ അവനൊ

ട, അവ്വജാതിക്കാരനൊട ചെന്നു

കൊള്ളുന്നത് എങ്കിലും, അടുക്കെ വ

രുന്നത് എങ്കിലും യെഹൂദനായ ഒരു

മനുഷ്യനു നൂായമല്ല എന്നു ു പ്ര

കാരം നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലൊ :

എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും

നിന്ദ്രൻ എന്ന എങ്കിലും, അശുദ്ധൻ

എന്ന എങ്കിലും പറയരുത് എന്ന

ദൈവം ഇനിക കാണിച്ചു.

വൻ ഇത് ഹെതുവായിട്ട വിളിക്ക

പ്പെട്ടപ്പൊൾ ഞാൻ മറുത്ത പറയാ

തെ വന്നു. അത്കൊണ്ട് എന്ത കാ

യ്യത്തിനായിട്ട നിങ്ങഠം എന്നെ വ

രുത്തി ? എന്ന് ഞാൻ ചൊദിക്കുന്നു

എന്ന പറഞ്ഞു.

ബം എന്നാറെ കൊനെലിയുസ് പ

റഞ്ഞു, നാല് ദിവസം മുമ്പെ • രം

സമയത്തൊളം ഞാൻ ഉപൊഷിക്ക

യും ; ഒമ്പതാം മണ്ടിന്റെ അത്ത ഏ

ന്റെ വീട്ടിൽ പ്രാതികയും ചെയ്യു

കൊണ്ടിരുന്നു, അപ്പൊൾ കണ്ടാലും

പ്രകാശമുള്ള ഉടുപ്പൊട ക്രടെ ഒരു

മനുഷ്യൻ എന്റെ മുമ്പാകെ നി

ന,

മ്പച കൊനെലിയുസെ, നിന്റെ

പ്രാത്ഥന കൊപ്പട്ടം നിന്റെ

ധമങ്ങളു.ം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാ

കെ ഓകപ്പെട്ടു.

ന.വ. ഇതകൊണ്ടു നീ യൊപ്പായി

ലെക്ക് ആളയച്ചു, പ് ചെത്രാസ എന

മറുനാമമുള്ള ശിമൊനെ വരുതുക;

അവൻ കടലിന്റെ അരികെ തൊ

ല്ലൊല്ലനായ ശമൊന്റെ വീട്ടിൽ

ചാക്കുന്നു : അവൻ വരുമ്പൊൾ നി

നൊട സംസാരിക്കും എന്ന പറ

ഞ്ഞു.

മ്പന. അത്കൊണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ

നിന്റെ അടുക്കലെക്ക് ആള്ള യഷ്ട്:

നി വന്നതകൊണ്ട നീ ചെയുത ന

നായി. അത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊൾ ദൈ

വത്തിനാൽ നിനൊട കല്പിക്കപ്പെട്ട

കായ്യങ്ങളെ ഒക്കെയും കൊപ്പാനാ

യിട്ടു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ

ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാക ഇൻ) കുന്നു.
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വ-വുO
അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ ഫo ആര.

യര് {് അപ്പൊൾ പത്രൊസ ് പ്രതൃക്ഷമായി കാട്ടിതികയും

ന്റെ വായ തുറന്ന, പറഞ്ഞു, ലൈ | ചെയ്യു.

വം പക്ഷപാതമുള്ളവനല്ല എന്ന രവ് മെലും അവൻ ജീവനുള്ളവ

ഞാൻ സതൃമായിട്ട ഗ്രഹിക്കുന്നു: രുടെയും മരിച്ചവരുടെയും നൂായാ

മ്പ@ എന്നാലും സകല ജാതിയി ധിപതിയായിരിപ്പാൻ ദൈവത്താ

ലും തന്നെ ഭയപ്പെട്ട, നീതിയെ ന ര് നിയമിക്കപ്പെട്ടവൻ ആകുന്നു എ

ടതുന്നവൻ അവനിൽ കൈക്കൊ ന ജനങ്ങളൊട പ്രസംഗിച്ചു. സാ

ള്ളപ്പെട്ടവനാകുന്നു. |ക്ഷിപ്പെടുത്തെ ണാമെന്ന അവൻ ഞ

മ്പനൂ എല്ലാവരുടെയും കതാവായ |ങ്ങളൊട കല്പിച്ചു.

വനാകുന്ന യെശ്ശ ക്രിസ്തു മൂലമായി | രമ്പ. അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവ

സമാധാനം നല്ല പര്മാനമായി ന് എല്ലാം അവന്റെ നാമം മൂലമാ

പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ഇ}യി പാപങ്ങളുടെ മൊചനം ലഭി

സ്രാഎൽ പുത്രന്മാക് അയച്ച വച് |ക്കും, എന്ന സകല ഭിഘദഗ്ദിമാരും

നം, അവനെ കുറിച്ച സാക്ഷിപ്പെടുത്തു

ബ് നെയാഹന്നാൻ പ്രസംഗിച്ച ' നു.

ബപൂിസ്തയുടെ ശെഷം ഗലിലെയ: രരം !് പരൈാസ •രം വാക്കുക

യിൽനിന്നു തുടങ്ങി, യെഫ്രിയായി ഒള സംസാരിക്കുമ്പൊൾ തന്നെ, വ

ൽ ഒക്കെയും ഉണ്ടായ വത്തമാനം |ചനം കെട്ടവരുടെ എല്ലാവരുടെ

നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. |യും മെൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ ഇറങ്ങി.

ു നസറായക്കാരനായ യെശു ര@ എന്നാറെ ചെലയുള്ള പിശാ

വിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ,സികളായവർ പഖ്ത്രാസിനൊട ക്ര

കൊണ്ടും ശക്തി കൊണ്ടും അഭിക്ഷെ | ടെ വനവർ എല്ലാവരും പിശു

കം ചെയ്തു പ്രകാരം തന്നെ : ദൈ | ദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം പുറജാതി

വം അവനൊട ക്രടെ ഉണ്ടായിരു കളിനെലും പകർപ്പെട്ടത് കൊണ്ടു

നതകൊണ്ടു, അവൻ നന്മ ചെയ്യ വിസ്തയിച്ചു.

കൊണ്ടും, പിശാചിനാൽ ബാധിക്ക ര.സ്ന എന്തികൊണ്ടെന്നാൽ അവക

പ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരെയും സപസ്ഥ ഭാഷകളിൽ പറയുന്നതിന്റെയും,

മാക്കികൊണ്ടും സഞ്ചരിച്ചു. ദൈവത്തെ മഹതചപ്പെടുത്തുന്നതി

ബൻ വിശെഷിച്ചും അവൻ യെ നെയും അവർ കെട്ടു. അപ്പൊൾ

ഫ്രലന്മാരുടെ ദെശത്തിലും ചെയറുശ പത്രൊസ ഉത്തൻമായിട്ടു,

ലെ മിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള കായ്യങ്ങൾക്കെ | രു നിമ്മ പൊലെ പരിശുദ്ധാ

ല്ലാം ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളാകുന്നു: 'തമാവിനെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇവർ ബ

അവനെ അവർ ഒരു മരത്തിന്റെമേൽ പൂിയ്ക്കപ്പെടാതെ ഇിപ്പാനായിട്ട്,

തുകി, കൊന്നു : വെള്ളം വീതൊധിപ്പാൻ യാതൊരു

രം അവനെ ദൈവം മൂന്നാം ദി ത്തനും കഴിയും? എന്ന് പറഞ്ഞു.

വസത്തിൽ ഉയിത്തെഴുനില്പകയും, ര-വ്വ പിന്നെ അവർ കരാവി

ര്ച സകല ജനത്തിനുമല്ല, ദൈ

വത്താൽ മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ട സാ

ക്ഷികളായി, അവൻ മരിച്ചവരിൽ

നിന്ന് ഉയിത്തെഴുനിററതിന്റെ ശൈ

ഷം അവനൊട ക്രടെ ഭക്ഷിച്ചു ക

ന്റെ നാമത്തിൽ ബഹിസ്തപ്പെടു

വാൻ അവൻ കല്പിച്ചു. അപ്പൊൾ അ
വൻ ചില ദിവസങ്ങൾ അ:ചിടെ

പാകെണമെന്ന അവർ അവനൊ

ബ അപക്ഷിച്ചു.

ടിച്ചവരായ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവ



- അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ ഥ്ഥ (S്ര. വ-വു

ഫ് അല്പായം. |

ഫ പ6:ത്രാസ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടു

നത്._@അവൻഉത്തരം പറയ

ന്നത്._ചൻ എവൻറെഗലിയൊൻ

പരക്കുന്നത്.-വ് അഗബുസ് ദി

ഘദശനം ചൊല്ലുന്നത്.

പിനെ പുറജാതികളു.ം ദൈവ

ത്തിന്റെ വചനം കൈക്കൊണ്ടു എ

ന്ന യെഹൂദിയായിലുള്ള അപ്പൊ

സൊലന്മാരും സഹൊദരന്മാരും കെ

ടൂ,

വ. പിന്നെ പഖത്രാസ യെറുശലമി

ലെക്ക് വന്നപ്പൊൾ ചെലയുള്ള വർ

അവ നൊട്,

ന നീ ചെലയില്ലാത്ത മനുഷ്യരു

ടെ അടുക്കൽ പൊയി, അവതൊട

ക്രടെ ഭക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ, വി

വാദിച്ചു.

ര. ഏന്നാന്റെ പത്രൊസ ആദി തു

ടങ്ങി ക്രമെണ അവതൊട വിസ്തരി

ഷ, പറഞ്ഞു,

ആ ഞാൻ യൊപ്പാ എന്ന നഗര

ത്തിൽ പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു: ആ

നന്ദവിവശതയിൽ ഞാൻ സു

ത്തിൽനിന്ന നാല് കൊണ്ടായി വി

ടപ്പെട്ട ഒരു വലിയ തുപ്പട്ടി എന്ന

പൊലെ ഒരു പാത്രം ഇറങ്ങി, എ

മെൻാ അരികത്തെക്കു തന്നെ വന്നത

എന്ന ഒരു ദശനം കണ്ടു.

നൂ അതിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചബ

കി, വിചാരിച്ചപ്പൊൾ, ഭൂമിയ ലെ

നാല്പാലി ഭൂഗങ്ങളെയും, കാട്ടുമൃഗ

ങ്ങളെയും, ഇഴയുന്ന ജന്തുക്കളെയും,

ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും ക

ണ്ടു. -

9 അപ്പൊൾ പത്രൊസെ, എഴുനി

റ്റ്, കൊന്ന, ഭക്ഷിക, എന്ന എ

ന്നൊട പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ

കെട്ടു.

വ്വ എന്നാറെ ഞാൻ അപ്രകാരമ

ലും, അശുദ്ധമായിട്ടു എങ്കിലും ഉള്ള

ത ഒന്നും ഒരിക്കലും എന്റെ വായി

ക്കത്ത ചെന്നിട്ടില്ലല്ലൊ എന്ന പറ

ൻ പിന്നെ ആ ശബ്ദം രണ്ടാം പ്രാ

വശൃം സുത്ത രീനിന്ന് എന്നൊട്ട

ഉത്തരമായിട്ട, ദൈവം ശുദ്ധമാക്കി

ടുള്ള സ്റ്റുകളെ ന് നിദ്രമെന്ന പ

റയരുത് എന്ന പറഞ്ഞു.

ഫം ഇപ്രകാരം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉ

ണ 9 : പിന്നെ എല്ലാം സച♔ത്തി

ലെക്കു തിരിച്ചു വലിക്കപ്പെട്ടു.

ഠ. അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, ഉട

നെ കൈ സറിയായിൽനിന്ന് എ

ന്റെ അടുകൽ അയക്കപ്പെട്ട മൂന

മനുഷ്യർ ഞാൻ പാത്ത വീട്ടിന്റെ

മുമ്പാകെ വന്നിരുന്നു.

.ംവ. അപ്പൊൾ ആത്മാവ് എന്നൊ

ട, ഒന്നും സംശയിക്കാതെ, അവ

തൊട കൂടെ പൊകുവാൻ കല്പിച്ചു.

ആറ സഹൊദoഠമാരും എ

ന്നൊട ക്രടെ പൊന്നു, ഞങ്ങൾആ

മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലെക്കു ചെന്നു.

ചമ്പ അപ്പൊൾ അവൻ താൻ ത

ന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ദൈവദൂതൻ

നില്ക്കുന്നതിനെയും, നീ യൊപ്പായി

ലെക്കു മനുഷ്യരെ അയച്ച, പതൊ

സ എന്ന മറുനാമമുള്ള ശിമൊനെ

വരുത്തുക :

ഛ. നിയും നിന്റെ കവൃംബ

മൊക്കെയും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള

വചനങ്ങളെ അവൻ നിനൊട

പറയുമെന്ന തന്നൊട പറയുന്നതി

നെയും കണ്ട പ്രകാരം ഞങ്ങളൊട

അറിയിച്ചു.

ച@ പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിച്ചതു

ടങ്ങിയപ്പൊൾ, പരിശുദ്ധാ.oമാവ

ആദിയിൽ നമ്മുടെ മെൽ എന്ന

6 ഫൂലെ തനെ അവരുടെ മെല്ല്

ഇറങ്ങി.

ചന്നു. അപ്പൊൾ ്യാഹന്നാൻ വെ

ംബ

ല്ല, കാവെ, നിന്ദുമായിട്ട എങ്കി ള്ളം കൊണ്ടു ബഹിസ്തപ്പെടുത്തി നി



വപ്രച അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ ഫ്ഥ Ⓝര.

ശ്ചയം; എന്നാൽ നിങ്ങൾ പരിശു

ഭ. 9ാവ കൊണ്ടു ബപിസ്തപ്പെടും.

എന്ന കതാവ് പറഞ്ഞ പ്രകാശം

അവന്റെ വചനം ഞാൻ ഒു.

. അത് കൊണ്ടു കാവായ യെ

{ആ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവ 9യ

നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതിന സ

മമായുള്ള ദാനം അവക്കും കൊടു

ത്തപ്പൊൾ, ദൈവത്തെ വ :ാധി

പ്പാൻ ഞാൻ എന്തു മാത്രം ശക്തനാ

യിരുന്നു?

ചു അവർ •രം കാഴ്വങ്ങളെ കെ

ട്ടപ്പൊഠം, മിണ്ടു്തെ ഇരുന്നു, അപ്ര

കാരമായാൽ ദൈവം പുറജാതി

കകക്കും ജിവങ്കലെക്ക് അനുതാപം

നല്ലിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ, ദൈവ

ത്തെ സ്പതികയും ചെയ്തു.

.-ൻ T എന്നാറെ സ്റ്റെഫാനൊ

സിന്റെ ഹെതുവ'യിട്ട ഉണ്ടായ ഉ

പദ്രവത്തിൽ ചിന്നപ്പെട്ടവർ ഫൊ

നിക്കിയും, ക്രൈഡ്രാസും, അന്തിയൊ

ഖിയായും വന്റെ യെഫ്രാക്സ് മാ

ത്രമല്ലാതെ മറെറാരുത്തക വച

നം പ്രസംഗിക്കാതെ സഞ്ചരിച്ചു.

വം എന്നാൽ അവരിൽ ചിലർ ക

പ്രൊസിക്കാരും ക്രറെ6 ന്യക്കാരും

ആയിരുന്നു, അവർ അിയൊഖി

യായിലെക്കു വന്ന റെ, ഗ്രെക്കു മാ

തൊട സംസാരിച്ച, കതാവായ

യെശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു.

വ. വിശൈഷ്:ച്ച • കതാവിന്റെ

കെ അവാട കൂടെ ഉണ്ടായിരു

ന്നു. വളരെ പുരുഷ രവു വിശപ

സിച്ച, കരാവ1ലെക്ക് മനസ്സതിരി

ഞ്ഞു.

വ.വ. പിന്നെ ഇവയെ കുറിച്ച വ

ത്തമാനം യെറുശലമിലുള്ള സഭയു

ടെ ചെവികളിലെക്കു എത്തി : അ

പ്പൊ9ം അപർ ബനബാസിന്റെഅ

ന്തിയൊഖിയാ വരെ ക്കും പൊകവാ

ൻ പറഞ്ഞയച്ചു.

' ത്തിന്റെ കൃപയെ കണ്ടപ്പെ9ം, സാ

ചെന്താഷപ്പെട്ടു, മഖനാനിശ്ചയത്തൊ

ടെ കാഠിൽ ചെന്നു നില്ലെ.ണ

മെന്ന എല്ലാവക്കും ബുദ്ധി പഠകയും

ചെയ്യു.

വ ര. എന്തുകൊണ്ടെന9ൽ അവൻ

നല്ല മനുഷ്യനു , പരിശുദ്ധാത്മാ

വിനാലും വിശ്വാസത്താലും നിറ

ഞ്ഞവനും ആയിരുന്നു : മെലും വള്ള

തെ പുരുഷാരം കത്താവിൽ ചെക

ഒപ്പട്ട

വ @ പിനെ ബന്ബ് സ വൈശൗലി

നെ അനെപഷിപ്പാന യിട്ട തaസു

സിലെക്ക് പുറപ്പെട്ട പൊയി:

വ് അവൻ അവനെ കണ്ടാവെ,

അവനെ അന്തിയെ ഖ്യ യിലെക്കു

ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടാ

യതെന്തെന്നാൽ അവർ ഒരു സംവ

ത്സരം മുഴുവനു സഃയിൽ ക്രട , വ

ള,തെ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. വി

ശെഷിച്ചു ആളൂ. അതി-യ ഖി

യായിൽ വെച്ച ശിഷ്യന്മാ& ക്രിസ്തി

യ നിക്കാർ എന്ന വിളിക്കപ്പെട്ടു.

വ5 T ആ നാളുകളിൽ ിഷദഗ്ദി

മാർ യെറുശലെമിൽനിന്ന അന്തി

യൊഖിയായിലെക് വന്നു.

വവ്വ അവഅിൽ അം:ബുസ് എന്ന

നാമമുള്ള ഒരുത്തൻ എഴന റ്റ, ഭൂ

ലൊകത്തിൽ ഒക്കെയും ഒരു മഹാ

കാമം ഉണ്ടാകം എന്ന ആത്മാവി

ന ൽ ല ക്ഷു ദൈപ്പടുത്തി; ആയത ക്ലൌ

ടിയുസ് കൈസറിന്റെ നാള ൽ

ണ്ടായി. -

വൻ അപ്പൊൾ ശിഷ്യന്മാർ അവ

നവന കഴിയുനെടത്തൊള്ളാ യെ

ഫ്ര3'യായിൽ പകുന്ന സ്-ഫാദർ

മാക്സ് ധ മൊപകാൻം എത്തിപ്പ9ൻ

നിശ്ചയിച്ചു.

ന അപ്രകാരം അവർ ചെയു,അ

ത മൂപ്പാക് ബ്ബ്സിന്റെയും

ശൌ=്റെൻഠയു കൈകളിൽ കൊടു

വമ്പ അവൻ വനെത്തി, ദൈവ
ത്തയകയും ചെയ്തു.



അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ ഥവ അ. വlവുമ്പ

ഫവ- അഭ്രായം. വൻപത്രൊസിന്റെ വില്പറഞ്ഞി

ൽ തട്ടി,അവനെ ഉണതി, നി വെ

ഗം എഴുനില്ല. എന്ന പറഞ്ഞു. അ

പ്പൊൾ ചങ്ങലകൾ (അവൻ)

കൈകളിൽനിന്നു വ്ഞ് പായ്.

ആ കാലത്തിൽ എറൊദെസ രാ വ്വ പിന്നെ ദൈവദൂതൻ അവനൊ

ജാവ സഭയിൽ ഉളവരിൽ ചില ട, നീ അർ കെട്ടി, നിന്റെ ചെരി

രെ ഉപദ്രവിപ്പാനായിട്ട തന്റെ പ്പക് 8 ഇ മുറുക എന്ന പറഞ്ഞു അ

കൈകളെ നീട്ടി. വൻ അപ്രകാരവും ചെയ്തു. പിന്നെ

വ യൊഹന്നാന്റെ സഹൊദര യും അവൻ അവനൊട, ന ഹെൻറ

നായ യാക്കൊബിനെ അവൻ വാ വസ്ത്ര ചുറ്റ പൊതച്ച, എന്റെ പി

ളൂ. കൊണ്ട കലചെയ്യ. നാലെ വരിക എന്ന പC്യുന്നു.

മ്പ പിന്നെ ഇത് യെഹൂദന്മാക ഇ ൻ പിന്നെ അവൻ പുറപ്പെടൂ, അ

ക്ടാള്ളതാകുന്നു എന്ന് കാണുക്കൊ വന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു: ദൈവ

ണ്ട്, അവൻ പത്രൊസിനെയും ക്ര ദൂതനാൽ ചെയ്യ പ്പടത സതൃമുള്ള

ടെ പിടിപ്പിൻ ഉ ദ്വൈാഗിച്ചു. (അ താകുന്നു എന്ന് അറിയാതെ, താൻ

പ്പൊൾ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പങ്ങളു. ഒരു ദശനം കണ്ടു എന്ന അവൻ വി

ടെ ി സങ്ങൾ ആയിരുന്നു.) | ചാരിച്ചു.

ര. അവൻ അവനെ പിടിച്ചു, കാ ഥം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെ

രാഗൃഹത്തിൽ ആക്കി, വെ സഹായു യും കാവൽ കടന്നതിന്റെ ശൈഷം,

ടെ ശെഷം അവനെ ജനങ്ങളുടെ അവർ നഗരത്തിലെക്കു പൊകുന്ന

മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുവാൻ വിചാ; ഇരിമ്പു വാതിലുംൽ വന്നു. അത് താ

ിച്ചുകൊണ്ട്, അവനെ ആയു ധകാ | സ്ഥ തന്നെ അ പ് തുറനു: അവർ

രിൽ നിന്നാലു ചെക എല്ലീഷു പുറപ്പെട്ട ഒരു വീഥിയിൽ കൂടെ ന

@ ഇതകൊണ്ട് പ്രൈാസ കാരാഗ്ഗ ടന്നുപൊയി; ഉടനെ തൻ അവ

ഹത്തിൽ പാപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാറെ നെ വിട്ടുപെ:കയും ചെയ്തു.

അവന ചെവണ്ടി ഇടവിടാതെയുള്ള .ം. പിന്നെ പഐ 9സ് തനിക്ക

പ്രാത്ഥന ദൈവത്തെ,ാട സഭയാൽ സുബൈാധം ഉണ്ടായപ്പെ.(X, കരാ

ചെയ്യു6:പ്പ . . വ തന്റെ തനെ അ - ു എന്നും,

നു പിനെ ഏറൊസൈദസ അവനെ എറൊദെസിനെൻറ ക്കെ •യിൽനി

പുറത്ത് കൊണ്ടുപരു പാൻ വിചാ:ി നു യെഫ്രദന്മാരായ ജനങ്ങളുടെ

ച്ചിരുനഃറെ, അന്ന രാത്രിയിൽ ത സകല ഇച്ഛയിൽന ന്നും എന്നെ ര

നെ പത്രൊസ ഡണ്ടു ചങ്ങലകളാൽ ക്ഷിച്ചു എന്നും ഇപ്പൊൾ ഞാൻ സ

കെട്ടപ്പെട്ടവനായി, അണ്ട ആയുധ ത്യമായി അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ക്കാരുടെ നടുവിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്നു: | ചവ. പിന്നെ അവൻ ഇത വിചാ

വാത ിന്റെ മുമ്പാകെ കാവല്ലാ  ിച്ച, മക്കുസ് എന്ന മുനാമമുള്ള

രും കാരാഗൃഹം കാരന്തുകൊണ്ടlരു :ഹന്നാന്റെ അമ്മയായ മറിയ

ബ. - |യുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു; അവ ടെ

9 അപ്പൊൾ, കണ്ട ലും, കതാവി പലരും പ്രാത്ഥിച്ചു കെ.ണു കൂടിയി

ന്റെ ദൂതൻ അവന്റെ മെലെ വ |രുന്നു.

നു, കാസാഗ്രഹത്തിൽ ഒരു വളിച്ഛ | ചമ്പ വിശൈഷിച്ചും വമെത്രാസ വി

.ം എറൊദെസ് ക്രിസ്തിയാനിക്കാരെ

പിഡിപ്പിക്കുന്നത്.--വ.ം അവ

ന്റെ ഡംഭവും ഭൂമUണുവും.

വും പ്രകാശിച്ചു. വിശൈഷിച്ചും അ |ഥിവാതിലിൽ മുടൂബൊൾ, റൊലാ



ചപ്തര അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ 'ഫമ്പ. അ.

എന്ന നാമമുള്ള ഒരു വെലകാരത്തി

കെ(Rപ്പാൻ വന്നു.

ാരം അവൾ പത്രൌസിന്റെ ശ

ബ, അറിഞ്ഞിട്ട, പ്രസാദ് കൊണ്ട

വ1ാതിൽ തുറ +ാതെ, അകത്ത ഒ: ടി

ചെന്ന്, വ മെത്രൗസ വ ത ല്പൽ നി

ല്ല.ുന്നു എന്ന് അറിയിച്ചു.

ഫG എന്നാറെ അവ&, അവളെ 95,

നി ട്രാന്തിയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു

എ.നാൽ അവൾ അത ഉള്ള ത തന്നെ

എന്ന നിശ്ചയം പറഞ്ഞു. അ: പ്ലാൾ

അവർ അത അവന്റെ ദൂതൻ ആ

കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ചന്നു എന്നാന്റെ പുത്രാസ വിനെ

യും മുടികെ:ണ്ട് രുന്നു. അവർ [വാ

തിൽ] തുറന്നപ്പൊൾ അവനെ ക

ണ്ടു, ഭൂമിക്കയും ചെയ്യു.

.ം അപ്പൊൾ അവൻ അവർ മി

ണ്ടാതെ ഇിപ്പാനായിട്ട്, അവക

കൈ കൊണ്ടു ആംഗികം കാട്ടി, ക

താവ് തന്നെ കാരാഗൃഹത്തിൽനി

ന്ന ക്രട്ടിsകാണ്ടുവന്ന പ്രകാരം അ

വരൊട വിവരമായ റിയിച്ചു. പി
ന്നെ അവൻ അം കായ്യങ്ങ6ള്ള യാ

കൊബിനൊടും, സഹൈാഭഅനാ

തൊടും പൊയി അറിയിപ്പിൻ എ

ന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ മ

റൊരു സ്ഥലത്തെക്കു പുറപ്പെട്ട

പൊയി.

ചവ്വ നെരം പുലനപ്പൊൾ, പ

്ത്രാസിന എന്തായി, എന്ന ആയു

ധക്കാരിൽ ഉണ്ടായ ഇളക്കം അല്പമ

ചൻ പിന്നെ എന്റെലൈസ അവ

നെ അനെ-ഷിച്ചിട്, കാണായ്ക്കു

കൊണ്ട്, അവൻ കാവല്ലാതൊട

ശൈാധന ചെയു, അവ തെ. കല

ചെണ്ണാൻ കല്പിച്ചു. പിന്നെ അവൻ

യെഹ്രദയായിൽനിന്ന് കൈസറി

യായിലെക്കു പുറപ്പെട്ട പൊയി, അ

വിടെ പാരിസ്തു. -

റെയകാരുടെയും സിദൊനിക്കാരു

ടെയും നെരെ വളര കൊപിച്ചു:

എന്നാന്റെ അവർ ഏക മന്തെസ്സാഖ്ട

അവന്റെ റ അടുക്കൽ വന്ന, :ാജാ

ച്ചെൻറ പുള്ളിയറക്കാരനായ

സ്സസിനെ വശമാക്, തങ്ങളുടെ ദൈ

ശം അാജാവിന്റെ ദെശത്താൽ സം

രക്ഷണപ്പെടുകകൊണ്ട്, സമാധാ

ബ ചൊദിച്ചു.

വ. പിന്നെ നിശ്ചയിച്ച ദിവസ

ത്തിൽ എ റാലെസ •ജവiനും ധ

രിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നായാസനത്തിൽ ഇ

രുന്നു, അവ പെൻാട പ്രസ്തിപിച്ചു.

വ.വ. എന്നാറെ ജനങ്ങൾ. ഇത് ഒ

രു ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം, മനുഷ്യ

ന്റെ ശബ്ദമല്ല, എന്ന ഉറക്കെ വി

ഭിച്ചു പറഞ്ഞു.

വമ്പ. അപ്പൊൾ അവൻ ദൈവ

ത്തിന മഹത്വം കൊടുക്കായ്ക്കൊ

ണ്ട, ഉടനെ കരiാവിന്റെ ദൂതൻ

അവനെ ശിക്ഷിച്ചു. അവൻ കൃമിക

ാൽ ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ട, പ്രാണാനെ വി

ടുകയും ചെയ്തു.

വര് { എാൽ ദൈവത്തിന്റെ

വചനം വളന വദ്ധ് ഷ്ട്.

വ@ പിന്നെ ബനബാസും ശൌ

ലും ശുശ്ര ഷ നിവൃത്തിയാകിയതി

6ൻറ് ശൈഷ3, അവർ മക്കുസ് എ

ന്ന മറുനാമമുള്ള യൊഹന്നാന്റെ ക്ര

ട്ടികൊണ്ട്, യെറുശലെമിൽനിന്ന് തി

രിച്ചുപൊന്നു.

്ഥ ബ അദ്ധ്യായം.

ം പൌല്പസും ബനബാസും പുറ

ജാതിക്കാരുടെ അടുക്കലെക്കുപൊ

കുന്നത്.- അവ പുറജാതിക്കാർ വി

ശംസിക്കുന്നത്.-ര-ര. യെഫ്രദ

ാd ദുഷിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ അന്തിയൊഖിയായിലുള്ള

സഭയിൽ ബനബാസും, നിഗർ എ

ന്ന വിളിക്കപ്പെട്ട ശിമെയൊനും, ക

വം | അപ്പൊൾ എറൊടെസ തു റെനായകാരനായ ലുകിയുസും, തെ



അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ കമ്പ അ. വ.പ്ര@

:

ത്രൗകൊനായ എറൊദെസിനൊട

ക്രടെ വജുന മാനായെനും, ശൌ

ലും ആയ ചില ദീഘദൾിമാരും, ഉ

പദേഷ്ടാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ അവർ കതാവിനെ ശുശ്രൂഷി

ഷ} ഉപൊഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊ

d്. പിശുദ്ധാത്മാവ പറഞ്ഞു, തോ

ൻ ബനബാസിനെയും ശൈൗലിനെ

യും വിളിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിക അവ

തെ ഇനിക്കായിട്ട വെറുതിർിപ്പിൻ.

ന. അപ്പൊൾ അവർ ഉ.പൊഷി

ച്ഛ, പ്രാത്ഥിച്ചു, അവരുടെ മെൽ

കൈകളെ വെച്ചിട്ടു, അവരെ പഠ

ബ്.

ര് അപ്രകാരം അവർ പരിശുദ്ധാ

ത്മാവിനാൽഅയക്കപ്പെട്ടതകൊണ്ട്,

കെല്പകിയായിലെക്കു പുറപ്പെട്ടുപൊ

യി, അവിടെനിന്ന് അവർ കയ്യൊ

സിലെക്കു കപ്പൽ കയറിപൊയി.

് പിനെ അവർ സ്ഥലമിസിലെക്ക

എത്തിയപ്പോൾ, അവർ യെഫ്രദ

ന്മാരുടെ സഭകളിൽ ദൈവത്തി

ന്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചു. വി

ശെഷിച്ചു കെയാഹന്നാനും അവകശു

ശുഷ്കാരനായി ഉണ്ടായിരുന്നു.

് "് പിനെ അവർആ ലിപിൽ

ക്രടി പാഫൊസു വരെ സഞ്ചരിച്ച

പ്പൊൾ, ഒരു കള്ള ദീഘദശിയായി,

യെഹൂദനായി, ബാർട്രൈയശു എന്ന

നാമമുള്ളൊരു മന്ത്രവാദിയെ കണ്ടു :

9 അവൻ വിവെകമുള്ള മനുഷ്യ

നായ സെഴ്സിയുസ് പൌല്പസ എന്ന

നാടുവാഴിയൊട ക്രടെ ഉണ്ടായിരു

ന്നു : ഇവൻ ബനബാസിനെയും

ശൌലിനെയും വരുത്തി, ദൈവ

ത്തിന്റെ വചനം കൊപ്പാൻ ആ

ഗ്രഹിച്ചു.

വ്വ എന്നാറെ മന്ത്രവാദി (എന്ന ഇ

പ്രകാരം അതഥം ധരിക്കുന്ന നാമമു

ള്ള) എലുമാസ നാടുവാഴിയെ വ1,

ശ്വാസ അതിൽനിന്ന് മാഠറികളുവാൻ

ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവനൊട മറുത്ത

ൻ അപ്പൊൾ (പൌലുസ എന്നും

ചൊല്ലപ്പെടുന്നു) ശൗര്, പരിശുദ്ധാ

ത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനായി, അ

വനിൽ സൂക്ഷിച്ചുനൊക്കി.

ചം ഹൈ സകല വഞ്ചന കൊണ്ടും,

സംബ ദ്രുപ്പത്തി കൊണ്ടും, നിറ

ഞ്ഞവനെ, പിശാചി6ൻറ മകനെ,

സകല നീതിയുടെയും ശരൂ, നി ക

താവിന്റെ നെരുള്ള വഴികളെ മ

ിച്ചുകളുവാൻ നില്ല്യില്ലയൊ?

.ം. എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ, കണ്ടാലും,

ക്താവിന്റെ കൈ നിന്റെ മെൽ

ഇരിക്കുന്നു, നീ കുറയ കാലത്തെക്കു

ആദിതൃനെ കാണാതെ കരുടനാ

യിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ

ഉ= നെ ഒരു മങ്ങലും ഇരുളും അവ

ന്റെ മെൽ വീണു; അവൻ തന്നെ

കെ പിടിച്ചു ക്രട്ടിക്കൊണ്ടുപൊക

ന്നവരെ അനെപ്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചു

റ്റിനടന്നു.

.വ. അപ്പൊഠം നാടുവാഴി ആ ഉ

ണ്ടായത കണ്ടാറെ കത്താവിനെൻറ

ഉപദെശത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊ

ണ്ടു വിശ്വസിച്ചു.

ചന. പിന്നെ പൌലുസും അവ

് നാട ക്രടെയുള്ളവരും വാമെഫാ

സിൽനിന്ന് നീക്കി, പംഫുലിയായി

ലുള്ള പെഴ്സായിക വന്നു; എന്നാലൊ

യൊഹന്നാൻ അവരിൽനിന്ന് പിരി

ഞ്ഞയെറുശലെമിന്ന തിരിച്ചുപൊയി.

ഛ. പിന്നെ അവർ പെറ്റായിൽ

നിന്ന് പുറപ്പെട്ട പിസിദിയായിലു

ള്ള അന്തിയൊഖിയായിലെക് വന്നു,

ശാബത ദിവസത്തിൽ സഭയിലെക്ക

പ്രവെശിച്ചു, ഇരുന്നു.

.ം@ അപ്പൊൾ വൃായപ്രമാണവും

ദിഘദഗ്ദികളും വായിക്കപ്പെട്ടതി

ന്റെ ശെഷം, സഭയിലെ പ്രമാണി

കൾ അവരുടെ അടുക്കൽ ആളയച്ഛ,

സaഹാദരന്മാരായ മനുഷ്യരെ, ജ

നങ്ങളൊട ഉപ6 ദശമുള്ള വചനം

നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, പറവിൻ

നിന്നു.
എന്ന പറയിച്ചു.
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.ം് അപ്പൊൾ പൌലുസ് എഴുനീ

റവ, കൈ കൊണ്ട് ആംഗികം കാ

ടി, പറഞ്ഞു, ഇസ്രാഎൽ പുരുഷന്മാ

അായും ജൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവ

തായുമുഖള്ളാതെ, കെട്ടുകൊൾവിൻ.

. ആ അം ഇസ്രാഎൽ ജനത്തിന്റെ

ദൈവം, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ

തെരിഞ്ഞെടുത്ത ജനം എജിപുലൈശ |

ത്തിൽ പ്രഖലശികളായിരിക്കുമ്പൊ

(X, അവരെ ഉയരി, ഉന്നതമായു

ള്ള ഭുജം കൊണ്ടു അതിൽനിന്ന അ

വതെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു.

ഫവൃ പിനെ ഏകദെശം നാല്പത

സംവത്സര കാലം അവൻ വനത്തി

ൽ അവരുടെ നടപ്പുകളെ സഹിച്ചു.

ഫൻ പിന്നെ അവൻ കനാൻ ടെ3

ശത്തിൽ എഴ ജാതികളെ നശിപ്പി

ച്ച, അവരുടെ ദെശം അവക അ

വകാശമായിട്ടു പങ്കിട്ട കൊടുത്തു.

വ.ം അതിന്റെ ശൈഷം അവൻ

ഏകദെശം നാനൂറ്റമ്പത സംവ

ത്സൻം, ശമുവെൽ ദീഘദശി വരെ

ക്കും, അവക് നൂായാധിപരിമാരെ

കൊടുത്തു.

വ. പിനെ അന്ന മുതൽ അവർ

ഒരു രാജാവിനെ ചൊടിച്ചു: അ

പ്പൊൾ ദൈവം അവക ബെയ്ലാ

മിന്റെ ഗൊത്രത്തിലുള്ള പുരുഷന്

കുന്ന കിശിന്റെ പുത്രനായ ശൗ

. ലിനെ നാല്പത സംവത്സരത്തെക്കു

കൊടുത്തു.

കാരം ഇസ്രാഎലീന യെശുവാകുന്ന

ര ക്ഷിതാവിനെ ഉയതി:

വ ര. ഇവയെൻറ വസ്തുവിന് മുമ്പെ

ബൻ ഇസ്രാഎൽ ജനങ്ങൾ

ക്ക എല്ലാവകം അനുതാപത്തിന്റൊ

ബപൂിസ്തയെ മുൻ പ്രസംഗിച്ചിരു

ബ.

വ@ വിശൈഷിച്ച യൊഹന്നാൻ ത

ന്റെ പ്രയാണം നിവൃത്തിക്കുമ്പൊ

ഠം, അവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എ

നെ ആര്കന്നു എന്ന വിചാരിക്കു

ന്നു ? ഞാൻ അവനല്ല. എങ്കിലും, ക

ണ്ടാലും, എന്റെ പിന്നാലെ ഒരു

ത്തൻ വരുന്നു, അവന്റെ റ പാദങ്ങ

ളുടെ ചെരിപ്പുകളെ അഴിപ്പാൻ ഞാ

ൻ യൊവ്വനല്ല.

വ ു അബ്രഹാമിന്റെ വംശത്തി

ലുള്ള പുത്രന്മാരായും, നിങ്ങളിൽ

ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവ അായുമുള്ള

സഹൊദരന്മാരായ മനുഷ്യരെ, നി

ങ്ങൾക്കു cതം അകലയുടെ വചനം

അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യെറുശ

ലമ1ൽ പാക്കുന്നവരും അവരുടെ

പ്രധാനന്മാരും അവനെ എങ്കിലും,

ശാബത ദിവസം തൊറും വായിക്ക

പ്പെടുന്ന ദിഘദഗ്ദിമാരുടെ വാകൃ

ങ്ങളെ എങ്കിലും അറിയായ്ക്കുകൊണ്ട്,

അവs്ന ശികൊക്ക വിധിക്കയാൽ

[അവയെ] നിവൃത്തിച്ചു.

വ.വ്വ അവർ മരണത്തിന് ഒരു ഹെ

വ.വ. പിനെ അവൻ അവനെ | തുപൊലും [അവനിൽ) കണ്ടില്ല,

നിഷികളഞ്ഞിന്റെ ശാ, അ; എങ്കിലും അ്വൻ കൊല്ലപ്പെടെണ

വൻ ദാവീദിനെ അവക രാജാവാ മെന്ന പീലാത്തൊസിനൊട അചെ

യിട്ട ഉയതി: ഞാൻ യെശായുടെ ക്ഷിച്ചു. -

പുത്രനായ ദാവീദിനെ എന്റെ ഹൃ| വൻ പിന്നെ അവനെ കുറിച്ച

ലയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനായി ക എഴുതപ്പെട്ട കാഴ്വങ്ങളെ ഒക്കെയും

ണ്ട്, ഇവൻ എന്റെ ഇഷ്ടം ഒക്കെ അവർ നിവൃത്തിച്ചതിന്റെ ശൈഷം,

യും ചെയ്യും എന്നും അവ. ന കറി അവനെ മരത്തിൽനിന്ന് ഇറക്കി,

ച്ച സാക്ഷിപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രെതക്കല്ലറയിൽ വെച്ചു.

വമ്പ, ഇവന്റെ സന്തതിയിൽനി ബം എന്നാറെ കൈവം അവനെ

ന്ന ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്ത പ്ര, മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിപ്പിച്ചു.
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. പിന്നെ അവൻ തന്നൊട ക്രി

ടെ ഗലിലെയായിര് നിന്ന യെറുശ

ലെമിലെക്കു വന്നിട്ടുള്ളവ് എറിയ

ദിവസങ്ങൾ പ്രതൃക്ഷനായി, ആയ

വർ ജനങ്ങൾക്ക് അവന്റെ സാക്ഷി

കൾ ആകനു.

ബവ നീ എന്റെ പുത്രൻ ആക

ന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ നിനെ ജനിപ്പി

എന്ന രണ്ടാം സങ്കീ.അനത്തിൽ

എഴുതപ്പെട്ടമിരിക്കുന്ന പ്രകാരം,

മ്പമ്പ് ചെയശുവിനെ ഉയിപ്പിച്ചതി

നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാ

തൊട ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വാശത്താ

തന്നെ അവരുടെ മക്കൾ ആകന്ന

നമുക്ക നിവൃത്തിച്ചു. എന്ന ഞങ്ങളും

നിങ്ങളെ9ട നല്ല'വത്. മാനമായിട്ട

അറിയിക്കുന്നു.

ബ വിശെഷിച്ചും ഇനി മെലാൽ

നാശത്തിലെക്കു തിരിച്ചുവരാതെ ബ

രിപ്പാനായിട്ട്, അവൻ അവനെ

മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിപ്പിച്ചത

കൊണ്ടു, ഞാൻ നിങ്ങൾക ലാവിദി

ന്റെ സതൃമുള്ള കരുണാകളെ ത

രുമെന്നുള്ള പ്രകാരം അവൻ പറ

ഞ്ഞി,ിക്കുന്നു.

, ബ@ ആയതകൊണ്ട് അവൻ മ

ബ [സങ്കീതനത്തിലും] നി നി

ന്റെ പരിശുദ്ധന്യവന്റെ നാശം

കാണാൻ സമ്മതിക്കയില്ല എന്ന പറ

യുന്നു.

മ്പസ്ത) എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ദാവീദ

തന്റെ സന്തത്ക്ക് ബെലവത്തിന്റെ

ഇഷ്ടപ്രകാരം ശുശ്രൂഷ ചെയുതി

ന്റെ ശെഷം, ഇറങ്ങി പ്ലായി, ത

ന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കൽ

ചെക.പെട്ടു, നാശം കാണുകയു. ,

ചെയ്യ: -

ബ9 എന്നാൽ ദൈവം ഉയിപ്പി

ച്ചിട്ടുള്ള വൻ നശം കണ്ടില്ല. -

നു ഇതകൊണ്ട സുഹാദരന്മാ

സായ മനുഷ്യനെ, ഇവൻ ദു-മായി

നം പ്രസംഗികപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത

നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ.

മ്പൻ അത്രയുമല്ല നിങ്ങൾ മൊശൈ

യുടെ നൂായപ്രമാണത്താൽ വg|ത

കാഴ്വങ്ങളിൽനിന്ന് നീതിമാന്മാർാക്ക

പ്പെടുവാൻ കഴിയാതിരുന്നു വൊ,

ആ സകല ക:യ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വി

ശപസിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ഇവനാൽ

ന്തിമാനഃകപ്പെടുന്നു.

രം അത്കൊണ്ട ദിലദികളിൽ

ചൊല്ലപ്പെട്ടത നിങ്ങളുടെ മെൽ

വരാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട സൂക്ഷി

പ്പിൻ

ര.ം നിന്ദക്കാരെ, നിങ്ങൾ നൊ

ക്കുകയും, ഭ്രമപ്പെടുകയും, നശിച്ചു

പൊകയും ചെയ്തിൻ: എന്തകൊ

ണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ

നിങ്ങളുടെ നാളുകളിൽ പ്രവൃത്തി

ക്കുന്നു, ആ പ്രവൃത്തിയെ ഒരുത്തൻ

നിങ്ങളൊട അറിയിച്ചാലും, നിങ്ങ

ഠ. ഒരു പ്രകാരത്തിലും വശ_സിക്ക

യില്ല.

രവ. i് പിനെ യെഹൂദന്മാർ സ

ഭയിൽ നിന്ന് പുറത്ത പൊകമ്പൊൾ,

പിന്നത്തെ ശാബത ദിവസത്തിൽ

ം അം വചനങ്ങൾ തങ്ങളെ 9ട ചൊ

ല്ലപ്പെടെണാമെന പുറജാതികാർ

അഹൈപക്ഷിച്ചു.

രമ്പ. പിനെ സഭ പി ിഞ്ഞതി

ന്റെ ശൈഷം, യെഹൂദന്മാരിലും

യെഫ്രദമഃ;ം അനുസരിച്ച ഭക്തി

യു.' വർിലും പലരും പൌലുസി

.ു. ബനബാസിന്റെയും പി

ന.6 ല ചെന്നു : ഇവർ അവതൊട

സംസാരിച്ചു, ദൈവത്തിന്റെ കൃ

പയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിഡിപ്പാൻ അവ

തെ ഖബാധ ം വരുത്തി.

രര. പിന്നത്തെ ശാബത ദിവസ

ത്തിൽ നഗരം മിക്കവാറും ദൈവ

തിന്റെ വചനം കൊപ്പാൻ വ

നുകൂടി.

ട നിങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങളുടെ മൊച ര-G എന്നാൽ യെഫ്രദന്മാർ വരു



?

l.

}

വപ്രവൃ അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ. ഫര് ആ.

ാരങ്ങളെ കണ്ടാവെ, അവർ അ

സ്മയകൊണ്ട നിറഞ്ഞവരായി, പൌ

ലുസിനാൽ പറയപ്പെട്ട കാഴ്വങ്ങൾ

ക്കു പ്രതിവാദിച്ചും ദുഷിച്ചു കൊ

ണ്ടു, വിസൈാധമായി സംസാരിച്ചു.

ര-നു അപ്പൊഠം പൌല്പസും ബന

ബാസും ധൈയ്യപ്പെട്ട പറഞ്ഞു, മു

റെമ്പ് നിങ്ങsളാട ദൈവത്തിന്റെ റ

വചനം ചൊല്ലപ്പെടുന്നത് ആവശ്യ -

മായ ര നു. എന്നാലൊ നിങ്ങൾ അ

ത തള്ളിക്കളഞ്ഞ, നിങ്ങളെ തന്നെ

നിരൂജ'വന്ന യാശ്ശ്യമില്ലാത്തവരെ

ന്ന വ ധിക്കുന്നത്കൊണ്ട്, കണ്ടാലും,

ഞങ്ങൾ പുറജാതിക്കാരുടെ അടുക്ക

ലെക്കു തിരിയുന്നു.

ര അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൻ നി

ഭൂമിയുടെ അവസാനത്തൊളും അ

കൊയിട്ട ഈ ിക്കെണ്ടുന്ന തിന,

ഞാൻ നിനെ പുറജാതിക്കാക്സ് വെ

ളിച്ചമായി ആക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു എ

ന്നുള്ള പ്രകാtം കതാവ് ഞങ്ങളൊ

= കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. -

ര-വ്വ എന്നാൽ പുറജാതിക്കാർ അത

കെട്ടാറെ, സന്തൊപ്പെട്ട, കത്താ

വിന്റെ വചനം മഹത-പ്പെടുത്തി;

എവർ നിതൃജിവന്ന നിശ്ചയിക്കപ്പെ

ട്ടിരുന്നുവൊ അവർ വിശ്വസിക്കയും

6 വയ. -

രംൻ പിനെ കര'താവിന്റെ വച

നം ആ ദെശത്തിൽ ഒക്കെയും പ്ര

സിദ്ധമായി.

@ം എന്നാൽ യെഫ്രദന്മാർ ഭക്തി

യും മാനവുമുള്ള സ്ത്രീകളെയും നശ

രത്തിലെ പ്രധാനാകെയും ഒരു

മ്പെടുത്തി, ചൌലുസിന്റെയും ബ

നബാസിന്റെയും ന്റെ ശെ ഉപദ്ര

വം ഉണ്ടാക്കി, അവയെ തങ്ങളുടെ

അതൃത്തികളിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിക

ള ഞഞ്ഞു.

@. എന്നാറെ അവർ തങ്ങളുടെ

പാദങ്ങളിലുള്ള പൊടി അവരുടെ

ലും വളരെ വച്ചൂരാൻം

ാൻ തക്കവജം സംസാധിച്ചു.
8- ബ -ജു

നെത്തെ കൊടഞ്ഞിട്ട, ഇടക്കാനിയൂ

@വ. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ സന്തൊ

ഷ കൊണ്ടും, പരിശുദ്ധാത്മാവ

കൊണ്ടും നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു.

ഫര് അയ്യായം.

ം പൌലുസും ബനബാസും പി

ഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്-- ു ചൌലു

സ ഒരു മുടന്തന്റെ ദിനം പൊ

റുപ്പിക്കുകൊണ്ട് അവർ ലെവാർ

എന്ന ശ്രതിപ്പെടുന്നത്.--ൻ

് പൗലസ കല്ലെറുകൊള്ളുന്നത്.-

വു അവർ പല സഭകളിൽ സ

ഞ്ചരിച്ചിട്ട അന്തിയൊഖിയായിൽ

രിരിച്ചുവരുന്നത്.

ഇകൊനിയുമിൽ ഉണ്ടായതെന്ത

നാൽ അവർ ഇരുവരും ഒനിച്ച

യെ ഫ്രദന്മാരുടെ സഭയിലെക്കു ചെ

ന്ന, യെഫ്രദന്മാഡിലും ഗ്രെക്ക ന് ി

വീശ.സി

വ എന്നാറെ വിശ്വസിക്കാത്ത യെ

ഫ്രദന്മാർ സഹൈാദർാക വിടെdാ

ധമായി പുറജാതിക്കാരുടെ മനസ്സ

കളെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്തി. പകപ്പ് ു.

മ്പ് ആയത് കൊണ്ട് അവർ അവി

ടെ വളരെ കാലം വ19ത്ത്, കാ

വിൽ വൈധവ്വത്തെ9ട സംസൗസ്

കൊണ്ടിരുന്നു, അവൻ തുൻറ കൂ

പയുടെ വചന ിന് സാക്ഷി കാ

ടൂത്ത, അടയാളങ്ങളും അ

അവരുടെ കൈകളാൽ ചെയ്യപ്പെ

:തങ്ങളും

ട്ടുവാനായിട്ട നൽകകയും ചെയ്തു.

ര. എന്നാറെ നാഡത്തിലെ പുരു

ാരം ചെവ്. പിരിഞ്ഞു: ചിലർ ഖയ

ഫ്രദന്മാരാടും, ചിലർ അപ്പൊ

സ്റ്റോലന്മാരൊടും ചെന്നു.

ട്ര പിനെ അവന്റെ ഉപദ്രവിപ്പാ

നും, കല്ലെറിവാനും പുറജാതിക്കാ

അാലും യെഹൂദന്മാർാലും അവരുടെ

പ്രധാനന്മാരൊടും ക്രടെ ഒരു അ

തിക്രമം ഉണ്ടായപ്പൊൾ,

നൂ അത് അറിഞ്ഞിട്ടു, അവ് ലുക

മിലെക്കു വന്നു.



അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ കര അ. വവ്വൻ

്യാനിയായിലെ നഗരങ്ങളാകുന്ന

ലു സ്പായ ലക്കും ദൈബിയിലെക്കും

ചു റുമുള്ള പ്രഖലശത്തിലെക്കും ഒാടി

്പായി:

അവിടെയും അവർ എവൻ

ചെഗുലിയൊൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടി

ബ. -

വ്വ വിശെഷിച്ചും ലുസ്രായിൽ

തിൻറ അമ്മയുടെ ഗഭം മുതൽ മുട

ന്തനായി, ഒരിക്കലും നടക്കാതെ,

പാദങ്ങളിൽ ബലഹീനനായ ഒരു

മനുഷ്യൻ ഇരുനിരുന്നു :

ൺ ആയവൻ പൌലുസ് പറയുന്ന

ത്.ചെന കെട്ടു. അവൻ അവന്റെ

മെൽ സൂക്ഷിച്ചുനൊക്കി, ഖസൗഖ്യപ്പെ

ടുവാൻ അവന വിശ്വാസമുണ്ട് എ

ന കാണുക, 6) ക06്ഠ ,

കം നീ നിന്റെ കാലുകളിൽ ചെന

തെ എഴുനീറ്റ നില്ല എന്ന ഒ ജ

മഹാ ശബ്ദത്തോടെ പറഞ്ഞു. എ
നാട് വ അവൻ ചാട നടന്നു.

ച്ച അപ്പൊൾ വെചൗല്പസ ചെയുത

ജനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടു, ദൈവങ്ങൾ മ

നുഷ്യരൊട്ട സദൃശമുള്ളവരായി നമ്മു

ടെ അടു കൽ ഇറങ്ങി വന്നു. എന്ന

ല്ല തയാനിയ ഭാഷയിൽ തങ്ങളുടെ

ശബ്ദം ഉയതി പറഞ്ഞു.

ചവ അവർ ബനബാസിനെ വൃാ

ഴം എന്നും, വെ_? ലൂസ എാഠവും

വാചാലനാകകൊണ്ട്, അവനെ ബു

ധൻ എന്നും വിളികയും ചെയ്തു.

ചമ്പ അത്രയുമല്ല അവരുടെ നഗ

തത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തിലുള്ള വൃാഴ

ത്തിന്റെ പുസൈാഹിതൻ കാളകളെ

യും പൂമാലകളെയും വാതിലിന്റെ റ

ഭരികെ കൊണ്ടുവന്നിട്, ജനങ്ങ

ളൊട ക്രടെ ബലികഴിപ്പാൻ മന

സ്സായിരുന്നു.

ചര. എന്നാറെ അപ്പൊസ്റ്റൊലാ

ൻായ ബന ബാസും ചൌല്പസു ഇ

ത കെട്ട് പീഠം, തങ്ങളുടെ വസ്ത്ര

ടയിലെക് ഒാ ി ചന, ഉറക്കെ വി

ളിച്ച പറഞ്ഞു,

ല@ മനുഷ്യരെ, നിങ്ങൾ എന്തി

ന cരം കാവ്വങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു? ബ

ങ്ങളും നിങ്ങളെ പൊലെ കാനു

ഭവമുള്ള മനുഷ്യർ ആകുന്നു. നിങ്ങ

ൾ • അം വൃത്ഠകാഴ്വങ്ങളെ വി=, ആ

കാശവും ഭൂമിയും, സമുദ്രവും, അ

വയിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാ

കിയ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിലെക

തിരിഞ്ഞു കൊളൈ നെ മന്ന നിങ്ങ

ളൊട പ്രസംഗിക്കുന്നു:

ച് അവൻ മുൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങ

ളിൽ സകല ജാതികളെയും തങ്ങളു.

ടെ സചന്ത വഴികളിൽ നടപ്പാൻ

സമ്മതിച്ചു;

ച9 എങ്കിലും അവൻ നന്മ ചെയ്തു,

യും, നമുക്ക ആകാശത്തിൽനിന്ന മ

ഴയും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള കാലങ്ങളെ

യും തരികയും, ആഹാരം കൊണ്ടും

സത്തൊഷം കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഹൃദ

യങ്ങളെ തൃപ്തിയാക്കുകയും ചെയ്തുത

കൊണ്ട്, തന്നെതാൻ സാക്ഷി ക്രടാ

തെ വിട്ടിട്ടില്ല.

ഠപ്ര അവർ cഅം കാഴ്വങ്ങളെ പ

റഞ്ഞാറെയും തങ്ങൾക്കു ജനങ്ങൾ

ബലി കഴിക്കാതെ ഇരിപ്പ നായിട്ട

പ്രയാസത്തൊടെ നിറുത്തി.

ംൻ പിന്നെ അന്തിയൊഖിയാ

യിൽനിന്നും ഇമെisാനിയുമിൽനി

ബ [ചില] യെ ഫ്രദന്മാർ അവി

ടെ വന്നു, ജനങ്ങളെ വെബാധം വ

രുത്തി, പൌലുസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ്,

് അവൻ മിച്ചു എന്ന വിചാധിച്ചിട്ട,

അവനെ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത

വലിച്ചുകളഞ്ഞു. -

വം എന്നാറെ ശിഷ്യന്മാർ അവ

നെ ചുറ്റി നില്പ്പൊൾ, അവൻ

എഴന റ്റ, നഗരത്തിലെക്കു വന്നു :

് പിറൈറ ദിവസം അവൻ ബന്റ് ബാ

സിനൊട ക്രടെ ദെനെബക്ക പൊയി.

U c

ങ്ങളെ കീറി, ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇ| വ.ം പിന്നെ അവർ ആ നഗര
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-l.

ത്തൊട എവൻറെഗലിയൊൻ പ്രസം

ഠിച്ചു. പല തെ ശിഷ്യന്മാരാക്കിയതി

ടെൻറ ശാ, അവർ ലൂസ്രാ'
ക്കും, ഇ കൊനിയുമിലെ ക്കും, അന്ത്

ചെയാഖ്യയിലെക്കു തിരിച്ചു,

വ.വ. ശിഷ്യന്മാരുടെ ആത്മാക്കളെ

സൈധവ്വപ്പെടുത്തി, വിശ്വാസത്തിൽ

സ്ഥിൻ പട്ടി,ിക്കെടാമെനും, നാം

അ6 നുകം സങ്കടങ്ങളാൽ ചെ6ദവ

ത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലെക്കു കടക്കൊണ്ടു

നതാകുന്നു എന്നും, അവ പെൻ ബൊ

ധിപ്പിച്ചു ബ0ണു ബി.

വമ്പ വിശെഷിച്ച അവർ സഭക്

6:താറും അവകായിട്ട മൂപ്പന്മാരെ ക

ല്പിച്ചാക്കി. ഇ.പവാസപ്പൊടെ പ്രാ

തിച്ചതിന്റെ ശൈഷം, അവർ വി

ശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള കരാവിനെ അവ

ബസ് ഭരമെല്പിച്ചു.

വര. പിനെ അവർ പിസിദിയാ

യിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട,

പംഫുലിയായിലെക് വന്നു.

വ@ പിന്നെ പെഴ്ചയിൽ വചനം

പ്രസംഗിച്ച്, അവർ അത്താലിയാ

യിക പൊയി :

വ.ആ അവർ അവിടെനിന്നും ക

പ്പൽ കയറി, അന്തിയൊഖിയായിക്ക

വനു, അവർ അവിടെനിന്ന തങ്ങ

ൾ നിവൃത്തിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിയക്കായിട്ട

ദൈവത്തിന്റെ കൃപെക് ഏല്പിക്ക

പ്പെട്ടിരുന്നു.

വ. പിനെ അവർ എത്തി, സഭ

യെ ഒന്നിച്ച ക്രട്ടിയതിന്റെ ശൈഷം,

ദൈവം തങ്ങളൊട ക്രടെ ചെയു,

ക-ഋങ്ങളെ ഒക്കെ യും, അവൻ പുറ

ജാതിക്കാക വിശ്വാസത്തിന്റെ വാ

രിൽ തുറന്നു എന്നുള്ളതും അിയിച്ചു.

.വ.വ്വ പിനെ അവിടെ അവർ ശി

ഷ്യന്മാരൊട ക്രടെ വളരെ കാലം

പ്ഭു.

ഥG) അുായം.

ച ചെലാകമത്തെ കുറിച്ചുള്ള പി

അതിനെ കുറിച്ച ആലൊചിച്ചു.

വ.വ. അവരുടെ വിധിയെ സഭ

കളിലെക്ക് അയക്കുന്നത്._മ്പ-ജ

പൌല്പസു ബനബാസും പിണാ

ങ്ങി പിരിയുന്നത്.

പിന്നെ യെഹൂദിയായിൽനിന്ന് വ

ന്നവർ ചിലർ നിങ്ങൾ മൊശെയു

ടെ മയ്യാദ പ്രകാരം ചെലാകമ്മം

ചെയ്യപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷി

ക്ക പ്പെടുവാൻ കഴികയില്ല എന്ന സ്

ഹൊദരന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു.

വ ഇതകൊണ്ട് പെ'ലുസിനും ബ്

നബാസിനും അവരെ9ട ക്രടെ അ

ലമല്ലാത്ത വാഗപാദവും തകവും ഉ

ണ്ടായപ്പൊൾ, പൌല്പസും ബന

ബാസും, അവർിൽ മഠഠ ചില തം

ംരം തക ത്തെ കുറിച്ച യെറുശലമി

ലെക. അപ്പൊസ്സൊലന്മാരുടെയും മൂ

പ്പന്മാരുടെയും അടുക്കലെക്കു പൊ

കെ.ണം എന്ന അവർ നിശ്ചയിച്ചു.

മ്പ് അത്കൊണ്ടു സഭയാൽ യാത്ര

അയക്കപ്പെട്ട അവർ പുറജാതിക്കാ

രുടെ മനസ്സരി(ിവ അറി ിച്ചുകൊ

ണ്ടു, ഫെനിക്കെയിലും ശമറിയായി

ലും കൂടി കടന്നുപൊയി : സഹൈാദ ത

ാക്ക് എല്ലാവക്കം മഹാ സനെന്താ

ഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.

ര. പിന്നെ അവർ യെറുശലമിലെ

ക്ക എത്തിയപ്പൊൾ, അവർ സഭയാ

ലും അപ്പൊസ്റ്റൊലാൻാലും ഭൂപ്പന്മാ

ാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ

അവർ ദൈവം തങ്ങളൊട ക്ര ടെ

ചെയ്തിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ ഒക്കെയും

അറിയിച്ചു.

@ അപ്പൊൾ പറിശന്മാരുടെ മ

തത്തിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ചിലക

എഴനിറ്റ്, അവരെ ചെലചെയ്തു.

യും, മൊഗെശയുടെ നൂായപ്രമാണം

കാത്ത്കൊഠംവാനായിട്ട കല്പിക്കയും

ചെയ്യെണ്ടുന്നതാകുന്നു എന്ന് പറ

ഞ്ഞു.

നകം.-) അപ്പൊസ്താലന്മാർ ് പിന്നെ ആപ്പൊസ്സൊലന്മാരും
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മൂപ്പന്മാരും •രം സംഗതിയെ കുറിച്ച

വിചാരിപ്പാനായിട്ടു വന്നു കൂടി.

തൃ എന്നാറെ വജു തെ തകം ഉണ്ടാ

യതിന്റെ ശെഷം, പത്രൊസ എഴു

നിറ്റ നിന്ന, അവ തൊട, സഹൈാ

ാരായ മനുഷ്യനെ, വള്ളതെ കാ

ലം മുമ്പെ ദൈവം നമ്മിൽ വെച്ച

എന്റെ വായ മൂലം പുറജാതിക്കാർ

എവൻ ഗ്ലിയൊന്റെ വചനം കെ

ട്ട, വിശ്വസിക്കെണം എന്ന നിശ്ച

യിച്ചു. എന്ന നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവ

ചെല്ലാ.

വ വിശെഷിച്ചും ഫ്രദ്യങ്ങളെ

അറിയുന്ന ദൈവം നമുക്കു തന്നത

പൊലെ തന്നെ അവകും പരിശു

ദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുത്തിട്ട്, അവ

ക് സാക്ഷി നിന്നു;

ൻ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അവരു

ടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധമാക്കിയത

കൊണ്ടു, അവൻ നമ്മിലും അവരി

ലും ഒരു വൃതൃാസവു വെച്ചിട്ടില്ല.

ചം അത്കൊണ്ടു നമ്മുടെ പിതാ

ക്കന്മാക എങ്കിലും നമുക്ക് എങ്കിലും ചു

മപ്പാൻ കഴിയാതിരുന്ന അകം ശി

ഷ്യന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ വെപ്പാനാ

യിട്ട, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊൾ എന്തിന

ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നു?

ചു. എന്നാലും അവർ gതപ്രകാ

മൊ അപ്രകാരം നാമും കതാവാ

യ 6യ ശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയാൽ

ൻ ക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന നാം വിശപ

സിക്കുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

ചവ T അപ്പൊൾ പുരുഷാരം ഒ

കെയും മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന്, പുറജാ

തിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ദൈവം തങ്ങ

കൊബ ഉത്തരമായിട്ട പറഞ്ഞ സ

ഹൊദരന്മാരായ മനുഷ്യന്റെ, ജൂനി

ക് ചെവിക്കൊൾവിൻ:

ചര. ദൈവം തന്റെ നാമത്തിനാ

യിട്ട പുറജാതികളിൽ നിന ഒരു ജ

ജത്തെ എട്ടതുകൊൾവാനായിട്ട

ആദ്യം അവരെ ദഗ്ദിച്ച പ്രകാരം

ശിമെഒൻ അറിയിച്ചുവല്ലൊ.

ച@ ദിഘദഗ്ദിമാരുടെ വചനങ്ങ

ളു.ം ഇതിനൊട ഒത്തിരിക്കുന്നു:

ചൗ മനുഷ്യരിൽ ശെഷമുള്ളവരും,

എന്റെ നാമം തങ്ങളുടെ മെൽ വി

ളിക്കപ്പെടുന്ന സകല ജാതികളും ക

താവിനെ അനെപഷിപ്പാനായിട്ട്,

ച് ഇതിന്റെ ശെഷം ഞാൻ തി

 ിച്ച വന്ന, ദാവീദിന്റെ വിണ്ടു

പൊയ ക്രടാരം പിന്നെയും പണി

ചെയ്യും. ഞാൻ അതിന്റെ കെടുക

മെ പിന്നെയും തിത്ത, അതിനെ

നെതെ നിതൃം, എന്ന cരം കാഴ്ച

ങ്ങളെ ഒക്കെയും ചെയ്യുന്ന കരാവ

പറയുന്നു, എന്നുള്ള പ്രകാരം എഴു

തിയിരിക്കുന്നു.

ചവ്വ അനാദികാലം മുതൽ ദൈവ

ത്തിന് തന്റെ സകല പ്രവൃത്തിക

ളും അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ചൻ അത്കൊണ്ടു ഞാൻ വിധിക്കു

നത്, പുറജാതിക്കാഡിൽനിന്ന ദൈ

വത്തിലെക്കു മനസ്സതിർിഞ്ഞവരെ

നാം ചഞ്ചലപ്പെടുത്താതെ,

വം അവർ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അശു

ദ്ധികളിൽ നിന്നും, വെശ്രാദൊഷ

ത്തിൽനിന്നും, അറുകലകളിൽ നി

' നും, അക്തത്തിൽനിന്നും നീങ്ങിയി

 ിപ്പാനായിട്ടു തന്നെ നാം അവക
ചെള കൊണ്ട ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ള അടയാ എഴുതെണമെന്ന ആകനു.

ളങ്ങളെയും അത്ഭുതങ്ങളെയും എ

ല്ലാം ബേചനബാസും പൌല്പസും വി

സ്പിച്ചു പറയുന്നതിന് ചെവികൊ

ണ്.

ച്. എന്നാറെ അവർ സംസാരി

വ. പൂവകാലം മുതൽ ശാബത ദി

വസം തൊറും സഭകളിൽ വായിക്ക

ചെപ്പടുന്നത് കൊണ്ട് മൊഗെശക്കു തന്നെ

നഗരം തൊറും പ്രസംഗിക്കുന്നവർ

ഉണ്ടല്ലൊ.

ച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശൈഷം, യാ വ.വ. {് അപ്പൊൾ തങ്ങളിൽനി

C c 2



വൻഫ്ര അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ ഫG) അ.

ന്ന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാ

യി, സഹൈാദരന്മാഡിൽ പ്രമാണി

കായുള്ള മനു ജ്യായി, ബ്സ

ബ സ എന്ന മടു നമ്മു ള ചെയ്ഫ്ര

ലായെ യും, ശിലാസിന്റെയും, പൌ

ലു:ിനൊടു. ബ്ബാസിനൊട്ടും

കൂടെ, അന്തിയൊഖ്യായിലെക്കു അ

യപ്പാൻ, എല്ലാ സഭയൊടു കൂടെ

അപ്പാനെസ്താലന്മാക്കും മൂപ്പന്മാക്കും

നന്നായി ബാധിച്ചു.

വന. അവർ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇ

പ്രകാരം എഴുതി കൊടുത്തയച്ചു; അ

പ്പൊ സ്പാലന്മാരും ഭൂപ്പന്മാരും സ

ഹൊദാരും അന്തിയൊഖിയായി

ലും സുറിയായിലും കിലിക്കിയായിലും

പുറജാതിക്കാർിൽനിന്ന ഉള്ള സ

ഫൊദരന്മാക്സ് വന്ദനം :

പരം ചിലർ ഞങ്ങളിൽനിന്ന് പുറ

പ്പെട്ടിട്ടു, ഞങ്ങൾ അവക കല്പന

കൊടുക്കാതെ, നിങ്ങൾ ചെലാകമ്മം

ചെയ്യപ്പെടെണ്ട മനും, വെലപ്ര

മാണം കാതുകൊപ്പെള്ള നെമെന്നും

പറഞ്ഞ, വാക്കുകൾ കൊണ്ടു നിങ്ങ

ളെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്തി, നിങ്ങളുടെ

ആത്മാക്കളെ അലസലാകിയിരിക്കു

ന്നു എന്ന ഞങ്ങൾ കെട്ടിരിക്കകൊണ്ട്;

വ@ നമ്മുടെ കതാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന വെണ്ടി

തങ്ങളുടെ പ്രാണങ്ങളെ അപകട

പ്പെട്ടത്തിയ മനുഷ്ടരായി,

പനൂ ഞങ്ങൾക്കു പ്രീതിയുള്ളവരാ

യ ബനബാസിനൊടും പൌലൂസി

്നാടും ക്രടെ തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട

പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ

അയപ്പാനായിട്ട, എകമന്റ്റെസ്പാടെ

ക്രടിയ ഞങ്ങൾക്കു നന്നായി ബാ

ധിച്ചു.

വ9 അത്കൊണ്ട ഞങ്ങൾ യെഫ്ര

ായെയും ശിലാസിനെയും അയച്ചി

രിക്കുന്നു. അവരും വാശിയെശഷം

കൊണ്ടു അം കാഴ്വങ്ങളെ, ബൈാധി

വവ്വ എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ വിശ്ര

ഹങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒപ്പട്ട വസ്തുക്കളിൽ

നിന്നും, രക്തത്തിൽനിന്നു ് അടുക

ല യായു:്തിൽനിന്നും, വൈശാലൊ

ഷത്തിൽ നിന്നും ന.ങ്ങൾ നീങ്ങിയി

ർിക്കെണമെന്നുള്ള tം ആവശ്യകാ

് ഞാ അല്ലാതെ അധികം ഒരു ഭാ

ർവും നിങ്ങളുടെ മെൽ വൈകാതെ

ഇർിപ്പാനായിട്ട, പിശുദ്ധ തമാവി

നും ഞങ്ങൾക്കും നന്നായി തെ.നി

യി(ിക്ക നൂ. -

വൻ ഇവയിൽനിന്നു നിങ്ങൾ നി

ങ്ങളെ നീകികാത്താൽ, നിങ്ങൾ

നല്ലവണ്ണം ചെയ്യും. സുഖമായിഡി

പ്പിൻ

മ്പം അപ്രകാരം യാത്ര അയക്കു

പ്പെട്ട, അവർ അന്തിയൊഖിയായി

ലെക്കു വന്നു. പിന്നെ ജനക്രട്ടം ഒ

ന്നിച്ച ക്രട്ടിയാറെ, അവ& ലെഖനം

കൊടൂതു :

മ്പ. അവർ അത്വായിച്ചതിന്റെ

ശെഷം, ആശ്വാസത്തെ കുറിച്ചു സ

ഞൊലപ്പെട്ടു.

മ്പവ. പിന്നെ യെഫ്രദായും ശിലാ

സും തങ്ങളും ദീഘഭൾിമാരൊക്കൊ

ണ്ട്, വളരെ വാകിനാൽ സഖ്ഫാദ

അാക ബുദ്ധി ചൊല്ലി ഉറപ്പിച്ചു.

മ്പമ്പ പിനെ കുറഞൊരു കാലം

അവിടെ പാത്തിന്റെ ശെഷം,

അവർ സഹൊദരന്മാരിൽനിന്ന സം

മാധാനത്തൊടെ അപ്പൊസ്റ്റൊലാ

രുടെ അടുക്കൽ അയക്കപ്പെട്ടു.

മ്പര. എന്നാലൊ അവി.ട തന്നെ

പാപ്പാൻ ശിലാസിന നന്നായിഞ്ചൊ

ധിച്ചു.

മ്പ@ വി.ശഷിച്ച പൌല്പസും ബ

നബാസും,ബ പല (ാടും ക്ര ചെട

കതാവിന്റെ വചനം പഠിപ്പിച്ച

പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട്, അന്തിയെ:ഖി

യായിൽ പാര്ത്തു.

ബൗ പിന്നെയും കറയ ദിവസം

പ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞ ശെഷം, പൌലുസ് ബൻ



അപ്പൊസ്മോ. നടപ്പുകൾ ഥന്നു അ. വൻമ്പ

ബാസിനൊട, നാം തിരിച്ചുപൊ, സ്രായിലെക്കും വനു : എന്നാറെ, ക

യിട്ട, നാം കാവിന്റെ വചനം ഞാലും, അവിടെ രിമൊഫൈയുസ്

പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്ന സകല നഗര എന്ന നാമമുള്ളവനായി, വിശ്വാസ

ങ്ങളിലും, :മുടെ സ്ഹൊദരന്മാർ മുള്ളൊരു യെഹൂദ സ്രിയുടെ പുത്ര

എങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന അവ ന:യ ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു:

തെ ചെന്ന കാണൊനോമനപറഞ്ഞു. എനഃലൊ അവന്റെ അപ്പൻ ഗ്രെ

ബ9 അപ്പൊൾ ബനബാസ മക് കൻ ആയിരുന്നു:

സ എന്ന മറുനാമമുള്ള യൌഹന്നാ വ. അവൻ ലായിലും ഇക്കൊനി

നെ ക്ര ുട കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപൊകുവാൻ യുമില്ല ഉള്ള സഹൊദരന്മാരാൽ

നിശ്ചയിച്ചു. നല്ല സാക്ഷിപ്പെട്ടവനായിരുന്നു.

മ്പവൃ എന്നാന്റെ പൌല്പസ പംഫു ബ താനഃട ക്രടെ പുറപ്പെടുവാൻ

ലി വായിൽനിന്ന തങ്ങളെ വിട്ടപി അവനെ വെണം എന്ന പൌലുസി

അിഞ്ഞ, തങ്ങeളാട ക്രടെ പ്രവൃത്തി റാ മനസ്സായിരുന്നു . പിന്നെ അവൻ

ക വാതെ ഇരുന്നവനെ കൂട്ടക്കൊ അവനെ ക്രട്ടികൊണ്ട്, ആ സ്ഥല

ണ്ടുപൊകാതെ ഇരിക്കുന്നത യൊ | ജദളിലുള്ള യെ'ഫ്രദന്മാരുടെ നിമി

ശൃ എന്ന വിചാരിച്ചു. തായിട്ട ചെലാകമ്മ. ചെയ്തു. എ

മ്പൻ അപ്പൊൾ ഉഗ്രമായുള്ളപുര അവന്റെ അ

ഗപാദം ഉണ്ടായി, എന്നതകൊണ്ടു പ്രൻ ഗ്രെക്കൻ ആയിരുന്നു എന്ന എ

അവർ തമ്മിൽ വെറിട്ട പിരിഞ്ഞു: ; ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നു.
ഇങ്ങിനെ ബനബാസ മക്സസിനെ ര. പിന്നെ അവർ നഗരങ്ങളിൽ

ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു കയ്യൊസിലെക്കു കപ്പൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പൊൾ, യെറുശല

കയറി പൊയി; മിള്ള അപ്പൊസ്തലന്മാർാലും മൂപ്പ

രം എന്നാൽ പൌലുസ് ശിലാസി നാരാലും നിശ്ച ിക്കപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങ

നെ തെരിഞ്ഞെടുത്ത്, സഹൊദര |ളെ കാതൃകൊഠവനായിട്ട്, അവ

ാരാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ |ക അവർ ഏല്പിച്ചു.
ഭരമെല്പിക്കപ്പെട്ടു. വാ :-്ടു. ഭൂ, അത്കൊണ്ട സഭകൾ വിശ്വാ

ര. സുറിയായിൽ ക്ര ിയും കിലി സത്തിൽ സ്ഥി.oപ്പെട്ടു. ദിനം പ്രതി

കിയായിൽ ക്രടിയും സഭകളെ ഉറ യും എണ്ണത്തിൽ പെരുകി.

പ്പിച്ചുകൊണ്ട്, സഞ്ചരിക്കയും ചെയ്യ. | 9 പിന്നെ അവർ പ്രിഗിയായിൽ

ക്രിയും ഗലാത്തിയ ദെശ ത്തിൽ കൃ

ഫൗ അഡ്രായം. ടിയും സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞ, ആസി

- യായിൽ വചനം പ്രസംഗിപ്പാൻ

അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വി

സൈാധിക്കപ്പെട്ട റെ,

. പൌലൂസ തിമൊഫൈയുസിന ചെ

ലാകമ്മം ചെയ്യുന്നത -്ര അ

വൻ ലിദിയയെ മനസ്സ തിരിക്കു
- -

ന്നത്.-ഫൗ മന്ത്രവാദിന്റെ റ 9, അല്പം മുസിയായിലെക്കു വന്ന,

ആത്മാവിന്റെ പുറത്താക്കികളെയു ബിതനിയായിലെക്ക പൊകുവാൻ

നത്._.ഥൻ അവൻ ശിലാസ് ശ്രമിച്ചു. എങ്കിലും ആത്മാവ് അവ

നൊടും കൂടി കാരാഗൃഹത്തിൽ ` സമ്മതിച്ചില്ല. ബ

ആക്കപ്പെടുകയു-ബ@ വട| വ്വ അഒപ്പ് ് മുസlയായെ

പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. കടന്ന ത്രാവ്:സിലെക്ട പ്പന്നു.
ൻ വിശെഷിച്ച രാത്രിയിൽ പൌ

പിന്നെ അവൻ ദിയിലെക്കും ല|ലുസിന ഒരു ദഗ്ദനം കാണപ്പെട്ടു;



വൻര അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ ഫ്) അ.

മക്കെദൊനിയക്കാരനായ ഒരു മനു് ശെഷം, അവ്, നിങ്ങഠം എന്റെ

ഷ്യൻ, നീ മക്കെ ദാനിയായിലെക്കു കതാവിൽ വിശപാസമുള്ളവളാക

കടന്നുവന്ന, ഞങ്ങൾക്ക് സഹായി നു എന്ന നിശ്ചയിച്ചു എങ്കിൽ, എ

കെ.ണം എന്ന് അവനൊട അപെ' ന്റെ വീട്ടിലെക്കു വന്ന, പാതൃകൊ

ക്ഷിച്ച പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ന്നിരു കവിൻ, എന്ന ഞങ്ങളെ ട അപെ

ബ. |ക്ഷിച്ചു. അവൾ ഞങ്ങളെ നിബ

ചം അവൻ ആ ദഗ്ദനം കണ്ടപ്പൊ സിക്കയും ചെയ്തു.

d്, അവക എവാർഗെലിയൊനെ -നു പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാ

പ്രസംഗിപ്പാൻ കാവ് ഞങ്ങളെ ൽ, ഞങ്ങൾ പ്രാത്ഥനെക്ക് പൊക

വ ഉിച്ചു എന്ന ഞങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം വൊഠം, മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ആത്മാ

നിശ്ചയിച്ചിട്ട, ഉടനെ മക്കെലൊനി വൊട ക്രടിയവളായി, ലക്ഷണം

യായ ലെക്കു പുറപ്പെട്ട പൊകുവാൻ പറയുന്നതിനാൽ തന്റെ യജമ ന

ശ്രമിച്ചു. (ാക്സ് വളരെ ലാഭമുണ്ടാക്കിയ വള്ളാ

ച. അതു കൊണ്ട് പ്രൊവ്സിൽ യി, ഒരു വെലക്കാരത്തി ഞങ്ങ ള്ള

നിന്ന കപ്പൽ നീക്കി, ഞങ്ങൾ നെർ എത തൊറു:

വഴിയായി സമൊത്രാകിയായിക്കും, =5 ഇവൾ പെ'ലുസിന്റെയും തെ

പിന്റെ ദിവസം നെയപ്പെ ലിസി ഞങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ വന്ന, അം

ന്നും, മനുഷ്യർ നമുക്ക് അക്ഷയുടെ വഴി

ചവ അവിടെനിന്ന മക്കെ ദൈാനി അറിയിക്കുന്നവരായി അുന്നതനാ

യ.യിലെ ആ പ്രദേശത്തിൽ പ്രധാ യ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂാക്കൂാഡ3

ന നഗരമായും, കൊലൊനിയാ കന്നു എന്ന ഇറക്കെ വിളിച്ചു പറ

യും ഉള്ള ഫിലിപ്പായിക്കും എത്തി; ഞഞ്ഞു.

എന്നാറെ ഞങ്ങൾ ആ നഗരത്തിൽ ഫവൃ ഇതും അവൾ വളരെ നാളു

ചില ദിവസങ്ങൾ പാതിരുന്നു. |കൾ ചെയ്യു. എന്നാറെ പൌല്പസ

കമ്പ {് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ശാബ മുഷിഞ്ഞു, പിന്തിരിഞ്ഞ, ആത്മാവി

ത ദിവസത്തിൽ നഗരത്തിനു പുറ നൊട്, നി അവളിൽനിന്ന് പുറ

ത്ത ഒരു ആറിൻ അരികെ പൊ ത്ത പൊകവാനായിട്ട ഞാൻ ചെയ

യി, അവിടെ പ്രാത്ഥന ചെയ്യപ്പെ ശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നി

ടുന്നത മയ്യാദ ആ ിരുന്നു: ഞങ്ങൾ നൊട കല്ല കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ഇരുന്ന്, അവിടെ വന്ന കൂടിയ ന്ദ്രി ആ നെ. തത തന്നെ അത് പുറപ്പെ

ക വെള്ളാട സംസാരിച്ചു. ട്ട പൊകയും ചെയ്തു.

ഫ. അപ്പെ (് കാംബരം വി! -ൻ എന്നാറെ അവളുടെ യജമാ

ല്പകന്നവaായി, തീയത്തീറാ നഗര |നാ.. തങ്ങളുടെ ലാഭത്തിന്റെ ആ

ക്കാർത്തിയായി, ദൈവത്തെ സെ ശ്രയം പൊട്ടായി എന്ന കണ്ടിട്ട,

വിക്കുന്നവളായി, ലുദിയ എന്ന പെ പൌലുസിനെയും ശിലാസിനെയും

രുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. പിടിച്ചു. ചന്തസ്ഥലത്തെ കു (പ്രമാ

പൌലുസിനാൽ ചൊല്ലപ്പെട്ട കാഴ്ച, ബികളുടെ അടുക്കലെക്കു വലിച്ചു.

ങ്ങളിൽ ജാഗ്രതപ്പെടുവ നായിട്ടു, വ.ം വ- നെ അവ ർ അവ കെൻ അ

കതാവ് അവളുടെ ഹൃദയം തുറ ധ കാരികളുടെ അടുകൽ കൊണ്ടു

ബം വന്ന, ചെയ'ഫ്രദാർായുള്ള c ബ- ബ

ക@ പിന്നെ അവളു.ം അവളുടെ അഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ നഗരം കലഹ

കഡംബവും ബപുസ്തപ്പെട്ടതിൻഠി പ്പെടുത്തി,
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്

്

വ. റൊമകാരാക്ന്ന ഞങ്ങൾക്കു

കൈക്കൊൾവാൻ എങ്കിലും ചെ

ാൻ എങ്കിലും നൂായമില്ലാത്ത മയ്യാ

ദകജെ അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ.വ. അപ്പൊൾ പുരുഷാരം അവ

രുടെ നെരെ ഒന്നിച്ച എഴുനീറ്റു; അ

ധികാരികളും അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങ

ളെ കീറിക്കളഞ്ഞ അവരെ അടി

പ്പാൻ കല്പിച്ചു.
വമ്പ പിന്നെ അവരുടെ മെൽ വ

ളരെ അടികളെ ഏല്പിച്ചതിൻറ ശൈ

ഷം, അവരെ കായാഗ്രഹത്തിൽ ആ

കി, അവനെ നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷ പ്പാൻ

കാർായ്പ ഹ വ ചാർക്കാരനൊട ക

ിച്ചു:

വരം അവൻ അപ്രകാരമുള്ള കല്ല

ന ലഭിച്ചിട്ട് അവരെ അകതു ുള്ള

കാരാഗൃഹത്തി. ലക്ക ആക്കി, അവരു

ടെ കാലുകളെ ആമത്തിൽ ഇട്ട്പുട്ടി.

വ@. പിന്നെ പാതിരാത്രിയിൽ പൌ

ലുസു. ശിലാസു പ്രാത്ഥിച്ചു. ദൈവ

ത്തിന കിര്ത്തനങ്ങളെ പാട്: കാവ

ല്ലെട്ടവർ അവരെ കെട്ടുകൊണ്ടിരു

ബ.

വന്നു എന്നാറെ പെട്ടന്ന കാർാഗു

ഹ cത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇള

കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു മഹാ ഭൂക

ഞ്ചം ഉണ്ടായി; ഉടനെ വാതിലുകൾ

ഒക്കെയും തുറക്കപ്പെട്ട, എല്ലാവരുടെ

യും കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞുപെ.കയും

ചെയ്യ.

വു എന്നാറെ കാരാഗൃഹവിചാര

ക്കാ.oൻ ഉറക്കം ഉണ്, കാരാഗൃഹ

ത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നത ക

ണ്ട, കാവൽപ്പെട്ടവർ ഒടിപ്പൊയി

എന്ന വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ

വ9ള ഉ9:ി തന്നെ താൻ കൊല്ലുവാൻ

ഭാവിച്ചു.

വ.വ്വ അപ്പൊൾ വെചതലുസ, നിന

കു നീ ഒരു ദൈാഷവും ചെയ്യരുത്;

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട

ളിച്ച പറഞ്ഞു.

വൻ അപ്പൊൾ അവൻ വെളിച്ചം

വരുത്തി, അക6ത്തക ഓടിചെന്ന,

വിറച്ഛകൊണ്ടു, പൌല്പസിന്റെയും

ശിലാസിന്റെയും മുമ്പിൽ വീണു;

ബം പിന്നെ അവ ൽ പുറത്ത കൊ

ണ്ടുവന്ന, കത്താക്കന്മാരെ, രക്ഷിക

പ്പെടെണ്ടുന്നതിനു ഞാൻ എന്തു ചെ

ചെയ്യണം? എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ. എന്നാന്റെ അവ്, കതാവാ

യ യെ ശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശപസിക്ക,

അിപ്പ് നിയും, നീന്റെ കഡം

ബവും അക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറ

ഞ്ഞു.

മ്പവ പിനെ അവർ കരാവി

ന്റെ വചനം അവനൊടും അവ

ന്റെ റ വീട്ടിലു വരൊട എല്ല.വ

തൊട്ടു പ് ഞഞ്ഞു.

മ്പമ്പ വിശെഷിച്ച അവൻ അവ

തെ ആ നെരത്ത രാത്രിയിൽ ക്രട്ടി

കൊണ്ടുപൊയി, അവരുടെ അടി

കളെ കഴുകി : അവനും അവനുള്ള

വർ എല്ലാവരും ഉടനെ ബഹിസ്തു

പ്പെട്ട

മ്പദ് പിനെ അവൻ അവസെ ത

ന്റെ വീട്ടിലെക്കു കൊണ്ടുവന്ന, അ

വരുടെ മുമ്പാകെ ഭക്ഷണം വെച്ചു.

തന്റെ വീട്ടുകാരാട എല്ലാവ തൊ

ടൂം ക്രടെ ഖൈദവ ത്തിൽ വിശ്വസി

ച്ച്, ആനന്ദികയും ചെയ്തു.

മ്പ@ പിന്നെ നൊ പുല്

പ്പൊൾ, അധികാ ിക് ഉല്ലൊഗ

സ്ഥാ6 ൽ അയച്ച, ആ മനുഷ്യരെ

വിട്ടയക്കെണം എന്ന പറയിച്ചു.

ബ്നു അപ്പൊൾ കാശ്ലീഹവിചാ

അക്കാർൻ അ വചനങ്ങളെ പൌ

ലൂസിനൊട അറിയിച്ചു. , നിങ്ങളെ

വിട്ടയപ്പാനായിട്ട അധികാരികൾ

കല്പിച്ചയച്ചിരിക്കുന്നു : അത്കൊണ്ട

നിങ്ങൾ ഇപ്പൊഠം പുറപ്പെട്ട, സ

മാധാനത്തൊടെ പൊകവിൻ എ

ല്ലൊ, എന്ന മഹാ ശബ്ദത്തൊടെ വി
ന പറഞ്ഞു.
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മ്പു എന്നാറെ പൌലു "ാ അവ

തൊട, കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടാതെ

ാമക്കാർാകന ഞങ്ങ ളെ അവർ

പരസ്യമായി അടിപ്പിച്ചു, കാരാഗൃ

ഫത്തിൽ ആക്കി . ഇപ്പൊൾ ഞങ്ങ

ളെ സഹസ്പ്യമായിട്ട പുറത്താക്കുന്നു

്വാ? അപ്രകാരമല്ല, അവർ ത

നെ വന്ന, ഞങ്ങളെ പുറത്ത് കെ

ണ്ടുവൊകട്ടെ എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പവൃ അപ്പൊൾ ഉദ്വൈാഗസ്ഥന്മാർ

ം അം വചനങ്ങളെ അധികാരിക

ളൊട അറിയിച്ചു. എന്നാറെ അവർ

റൌമാക്കാർ ആകന്നു എന്ന അവർ

കെടപ്പെ°C ഭയപ്പെട്ടു.

മ്പൻ പിന്നെ അവർ വന്ന, അവ

തൊട അപെക്ടിച്ച്, അവ തെ പുറ

ത്ത് കൊണ്ടുവന്ന, നഗരത്തിൽനി

ന പുറപ്പെട്ടുപൊകുവാൻ അവ

ഡൊട യാചിച്ചു.

രം അപ്പൊൾ അവർ കാരാഗൃഹ

ത്തിൽനിന് പുറപ്പെട്ടു. ലൂദിയായു

ടെ അടുക്കൽ ചെന്നു: സഹൈാദ ത

ന്മാരെ കണ്ട അവരെ ആശ്വസിപ്പി

ച്ചു. പുറപ്പെട്ടു പൊകയും ചെയ്തു.

ഫ9 അദ്ധ്യായം.

ഫ പൌല്പസത്തെസ്സലൊനിക്കായിലും.

ഫ് ബെറൊയായ ിലും.-ചസ്ത അ

തെനയിലും പ്രസംഗിക്കുന്നത്.-

മ്പര. ചിലർ മനസ്സതിർിയപ്പെടു

ബം .

പിന്നെ അവർ അംഫിപൊനിലി

സിൽ കൂടിയും അപ്പൊലൊന'യായി

ൽ ക്രടിയും കടന്ന പൊയതിന്റെ

ശെഷ- , 6 തസ്സ് ലൊനിക്കായിലെക

വന്നു, അവിടെ യെ ഫ്രദാരുടെ

ഒരു സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ എന്നാറെ പൌലുസ് തന്റെ മ

ാല പ്രകാരം, അവരുടെ അടുക്കൽ

അവരൊട വെദവാകൃങ്ങളിൽനി

്ന വ്യവഹരിച്ചു,

ന ക്രിസ്തു കഷ്ടപ്പെടുകയും, മരിച്ചു

വരിൽനിന്ന ഉയlമത്തഴുന ുകയും

ചെയ്യെണ്ടുന്നതാകുന്നു എന്നും, ഞാൻ

നിങ്ങളെ9ട അറി 'കന്ന ഠ ഠ . യ

ശു ക്രിസ്തു തന്നെ ആകനു എന്നും തു

ബ കിട്ടി ദൃഷ്ടാന്തപ്പെടുത്തി.

ര. അവ ിൽ ചിലരും, ഭക്തിയുള്ള

ഗ്രെക്കന്മാരിൽ ബഹ്ര പുരുഷാരവും,

പ്രധാന സ്ത്രീകളിൽ അനല്പം ജന

വും, വിശപസിച്ചു, പൌലൂസിനൊ

ടും ശിലാസ് മെനാടും കൂടി ചെന്നു

കൊണ്ടിരുന്നു.

@ എന്നാറെ വിശ്വസിക്കാത്ത യെ

ഫ്രദന്മാർ അസ്തയപ്പെട്ട, എറ്റം വ

ഷളാരിൽ ചില ദുഷ്ട മനുഷ്യരെ

ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു. ക്രട്ടം ക്രടി, നഗരം

കലഹിച്: യാസാന്റെ വിട അ

തിക്രമ ു, അവന്റെ ജനത്തിന്റെ

മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അനെ.

ഷി

നു എന്നാറെ അവരെ കാണായ്മ,

കൊണ്ട്, അവർ യാതെസJനെയും

ചില സഹൊദരന്മാരെയും നഗര

ത്തിലെ പ്രമാണികളുടെ അടുക്കൽ

വലിച്ചുകൊണ്ടുപൊയി, ബലബ

കലഹ്, പടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇവക ഇ

വിടെക്കും വന്നിരിക്കുന്നു;

് യാസൈാൻ ഇവരെ കൈക്കൊ

ണ്ടു; അത്രയുമല്ല ഇവർ എല്ലാവരും

ചെയശു എന്ന മാരു രാജാവ ഉ

ണ്ട എന്ന പറഞ്ഞ, കൈകസഠിഫെൻറ

കല്പിതങ്ങൾക്കു വിതൊന്ധമായി ചെ

യ്യുന്നു എന്ന നിലവിളിച്ചു.

വ്വ അം കാഴ്വങ്ങളെ കെട്ട ജനങ്ങ

ളെ യും നഗരത്തിലെ പ്രമാണിക

ളെയും അവർ ചഞ്ചലപ്പെട്ടത്തി,

ൻ പിന്നെ അവർ യാസൊനൊ

ടും, മറാവ ഖരാടും ജാവ്വം

ട്ട, അവ തെ വിട്ടയച്ചു.

വാങ്ങി

ചെന്ന്, മൂന്ന ശാബത ലiവസങ്ങളിൽ ഠം | പിനെ സഹൊദരന്മാർ



അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ ്ഥ5 അ. വൻതു

ഉടനെ രാത്രിയിൽ പെ"ല്പസിനെ

യും ശിലാസിനെയും അവിടെ നി

ന്ന ബെറൊയായിലെക്ക് അയച്ചു :

അവർ അവിടെ വന്നാറെ യെഹൂ

ലന്മാരുടെ സഭ യിലെക്കു പൊയി.

ഠ. ഇവർ തെസ്സിലാനിക്കയിലു

ള്ളവരെ കോളു. cg്റവും സജന

ങ്ങളായിരുന്നു, ഠ.ം ക ♔ങ്ങൾ ഇ

പ്രകാരം തന്നെയൊ എന്ന ദിനം

പ്രതി വെലവാക്യങ്ങളെ ശൈാധന

ചെയ്തുകൊണ്ട്, ചൂടവും മനഃപൂവ

ത്തൊടെ വചന ഠ് കൈക്കൊണ്ടു.

.ംവ ഇതകൊണ്ട അവരിൽ പല

രും, ബ, ഹുമാനമുള്ള ഗ്രെക്കന്ദ്രീകളി

ലും പുരുഷന്മാരിലും അനല്പം ജന

വും വിശപസ ഷൂ.

കമ്പ പിന്നെ ബഒറായായിലും

ദൈവത്തിന്റെ വചനം പൌലു

സിനാൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു എന്ന

തെസ്സലൊനികയിലുള്ള യെഹൂദനു:

ർ അറിഞ്ഞപ്പൊൾ, അവർ അവിടെ

യും വന്ന, ജനങ്ങളെ കലഹിപ്പിച്ചു.

ഛ. അപ്പൊൾ ഉടനെ സഹൊ

ലർന്മാർ പൌലുസിനെ സമുദ്രത്തി

ൻ വഴിയായി പൊകവാൻ എന്ന

ബാബല അയ എന്നാൽ ശിലാ

സും തി മാമെയുസും അവിടെ ത

നെ പാത്തു.

. @ വിശൈ ഷിച്ച പെ8ലൂസിനെ

ക്രട്ടിക്കൊണ്ട് പൊയവർ അവനെ

അതെനയൊളും കൊണ്ടുവന്നു. പി

ന്നെ അതിവൈഗത്തിൽ അവഗെൻഠഅ

ടുക്കൽ വരെണമെന്ന ശിലാസിനും

തിമൊഖഥയുസിനും കല്പന വാങ്ങി

കൊണ്ടു, അവർ പുറപ്പെട്ട പൊയി.

ഫൗ {് പിന്നെ പൌലൂസ അതെ

നയിൽ അവകായിട്ട കാത്തിരിക്കു

ബൊൾ നഗരം വിഗ്രഹങ്ങളാൽ

നിറഞ്ഞത കണ്ടാവെ, അവന്റെ

ആത്മാവ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ചഞ്ച

ലപ്പെട്ടു.

ൽ യെഹ്രഭ മാസൈാടും ഭക്തിയുള്ള വ

തൊടും ചന്തസ്ഥലത്തിൽ ദിനം പ്ര

തി വന്ന കൂടിയവ തൊട്ടും വാദിച്ചു.

ഫവൃ അപ്പൊൾ എവിക്രറിയന്മാ

രും സ്കെ യിക്കാരുമായുള്ള ജ്ഞാനി

കളിൽ ചിലർ അവനൊട എതി

ത്തു. ചിലർ അം ജല്പാകൻ എന്തുപറ

വാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു :

അവൻ യെശുവിനെയും ജിവിച്ചെഴു

നില്പിനെയും അവരൊട പ്രസംഗി

ച്ചത് കണ്ടു, ചിലർ അവൻ അവ്വ

ദൈവമോതെ അറി ിക്കുന്നവനായി

കാണപ്പെടുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. -

കൻ പിന്നെ അവർ അവനെ ക്ര

ട്ടി, അറിയൊപ്പഗുസിലെക്ക് കൊ

ണ്ടുപോയി, നിന്നാൽ ചൊല്ലപ്പെടു

ന്ന oരം പുത്തൻ ഉപദൈശം ഇന്ന

തെന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമൊ?

വം നി ചില അപൂവ കാഴ്വങ്ങളെ

ഞങ്ങളുടെ ചെവ കളിൽ കെ.ം്പ്പി

ക്കുന്നു.വട്ടൊ : അത്കൊണ്ടു • അധ' കാ

യ്യങ്ങൾ ഇന്നതെന്ന അറിവാൻ ഞ

ങ്ങൾക്ക മനസ്സുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ-്ഥ (എന്തെന്നാൽഅതെനയന്മാർ

എല്ലാവരും അവിടെ പാതിട്ടുള്ള

പർലൈശികളു. വല്ല പുതിയ കാഴ്ച

വും പഠകയൊ കെഠകയൊ ചെയ്യു

നതിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും കാ

ലം പൊക്കിയിരുന്നില്ല.)

വ.വ. അപ്പൊൾ പൌലൂസ അറി

യൊപ്പഗുസിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന്,

പറഞ്ഞു, ഹൈ അതെനയ മനുഷ്യ

തെ, നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രകാശത്തിലും

എറ്റവും ദൈവതാഭക്തിയുള്ളവൻാ

കനു എന്ന ഞാൻ കാണുന്നു.

വ.മ്പ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ

നടന്ന വന്ന, നിങ്ങളുടെ ആരാധ

നകളെ സൂക്ഷിച്ചു നൊക്കിയപ്പൊൾ,

അറിയപ്പെടാത്ത ദൈവത്തിന് എ

ന്ന മെലെഴുതുള്ള ഒരു പ്ഠവും

ഞാൻ കണ്ടു. അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ

ഫ9 അത്കൊണ്ട് അവൻ സഭയി അറിയാതെ വന്ദിക്കുന്നത് ആരെ



വൻപു അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ ഥവു ആ.

യൊ അവനെ ഞാൻ നിങ്ങളൊട

അറിയിക്കുന്നു.

വരം ലൊകവും അരിലുള്ള സ കല

വസ്തുക്കളും 3 ണ്ടാക്കിയ ദൈവം. താ

ൻ ര,നെ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമി

യുടെയും കത 9ാക് -ാണ്ട, കെ

ക് കൊണ്ടു തിൿ പെട്ട ആലയങ്ങ

ളിൽ വസിക്കുന്നതുമ്:

വ@ അവൻ എല്ലാവും ജിവനും

ശ്വാസവും സകലവും നൽകുന്നവ

നാകകൊണ്ടു, തനിക്കു വല്ലതും ആ

വശ്യമായുള്ള പ്രകാരം മനുഷ്യരുടെ

കൈകൾ കൊണ്ട് സെവിക് പെട്ട

ന്നതുമില്ല;

വസ്ത അത്രയുമല്ല ഭൂതലത്തിൽ എ

ല്ലാടവും കടിയിരിപ്പാനായിട്ട അ

വൻ ഒരു രക്തത്തിൽന:ന്ന മനുഷ്യ

രുടെ സകല ജിതിക ജെ.യും ഉണ്ടാ

കി, കതാവ നമ്മിൽ ഒരുത്തുനിൽ

നിന്നും ദൂരമായിരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും,

രു6ന്ന അവർ തപ്പിനൊ ി കണ്ടെ

തുമാറാക മൊ എന്ന വെച്ചു തന്നെ

അനെപ്ഷിക്കെണ്ടുന്നതിന്,

വു മുമ്പെ നിയമിക്കപ്പെട്ട കാല

ങ്ങളെയും അവരുടെ കടിയിരിപ്പി

ന്റെ അതിരുകളെയും നിശ്ചയിച്ചു.

വവ്വ നാം ജീപിക്കയും ചരിക്കയും

ഇരികയും ചെയ്യുന്നത് അവനിൽ

അല്ലൊ ആ കനത്: അപ്രകാരം നി

ങ്ങളുടെ കവികളിൽ ചിലർ, നാം

അവന്റെ സന്തതി തന്നെ ആക

ന്നുവല്ലൊ, എന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

വൻ ആകയാൽ നാം ദൈവത്തി

റെൻറ സന്തതിയാകകൊണ്ടു. വൈദ

വതചം മനുഷ്യന്റെ ശില്പവെലയാ

ലും, കൌശലത്ത് 9ലും കൊത്തിയുണ്ടാ

ക്കപ്പെട്ട പൊന്നിനൊട എങ്കിലും,

വെള്ളിയൊട എങ്കിലും, കല്പിനൊട

എങ്കിലും സമമാകുന്നു എന്ന നമുക്കു

നിരൂപിക്കെണ്ടുന്നതല്ല.

മ്പം cരം അറിയായ്മയുടെ കാല

ത ചൊലെ, എങ്കിലും ഇപ്പൊഠം അ

നു താപപ്പെ. ടെൺമെന്ന എല്ലാവ ട

ത്തിലുമുള്ള സകല മനുഷ്ടാടും ക

ല്പിക്കുന്നു:

മ്പ, ച അത് എന്തുകൊണ്ടെ നാൽ അ

ബ: ബൻ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള പുതു

നെ കൊണ്ട് ലൊകത്തെ നിത്യാ

.ട വിധിപ്പിപ്പാനുള്ള ഒരു ദിവസം

നിശ്ചയിച്ചു : അവൻ അവനെ മരി

ച്ചവർ ൽ നിന്ന് ഉയിപ്പിച്ചതിനാൽ

ഇതിന്റെ നിശ്ചയം എല്ലാവക്കും

കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

മ്പവ എന്നാന്റെ അവർ മരിച്ചവരു

ടെ ഉയിപ്പിനെ കഠിച്ച കെട്ടപ്പൊ

് ചിലർ പരിഹസിച്ച : മാറ്റ ചി

ല തൊ ഞങ്ങൾ പിനെയും ഇതി

നെ കുറിച്ച നിന്നിൽ നിന്നു കൊ

ക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.

മ്പന. പിനെ ഇങ്ങിനെ പൌലു

സ അവരുടെ ഇടയിൽനിന്ന് പുറ

പ്പെട്ട പൊയി.

മ്പര. എങ്കിലും ചില മനുഷ്യർ അ

വനൊട കൂടെ ചെന് വിശ്വസിച്ചു.

അവർിൽ അറിയൊപ്പഗായക്കാർനാ

യ ദിയൊനിസിയുസും, ദ മഠിസ എ

ന്ന പൊരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും, അവ

തൊട ക്രടെ മറ്ഠ ചിലരും ഉണ്ടാ

യിരുന്നു. -

ഫപ്ര അഭജൂായം.

ച വെപൗല്ലസ് തന്റെ റ കൈകൾ കൊ

ണ്ട വെല ചെയ്തയും കൊറിന്തു

വിൽ പ്രസംഗിക്കയും ചെയ്യുന്ന

ത്._ൻ അവൻ ഒരു സപപ്പത്തിൽ

സൈധഴ്ച പെട്ടന്നത -.ഠവ അവൻ

നാടുവാഴിയുടെ മുഞ്ചാകെ അപ്

വാദപ്പെട്ടാറെയും വിട്ടയക്കപ്പെടു

ന്നത -വര. അപ്പൊലൊസിന്റെ

വസ്തുത.

ഇവ കഴിഞ്ഞ ശൈഷം പൌല്പസ

അ6 തനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട, കാ

ങ്ങളെ ഐലവം കാണാതെയിരുന്ന റിന്തുവിലെക്കു വന്നു.



അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ ഥവ്വ അ. വൻറർ

വ ( ക്ലൌദിയുസ് എന്നവൻ യ

ഫ്രദന്മാരൊട എല്ലാവ ർാടും റൌ

മായിൽനിന്ന പൊകുവാൻ കല്പി

ച്ചതം കാണ്ട,) ഇത്താലിയായിൽനി

ന കഠയ മു ഒമ്പ് വനവനായി,

ചെ9തുസിൽ ജനിച്ചവനായി, ആ

കപില എന്ന പരുള്ള ഒരു യെഹ്ര

ദനെയും, അവന്റെ റ ഭാഴ്ചയായ

പ്രിസ്റ്റല്ലയെയും കണ്ടു. അവരുടെ

അട്ടക്കൽ ചെന്നു.

മ്പ താൻ അവക് സമമുള്ള പണി

ക്കാരനാക്കൊണ്ട്, അവൻ അവ

ഒര9ട ക്ര ടെ പാത്ത, ചെവല ചെയ്തു.

എന്തെന്നാൽ അവർ കൂടാരമുണ്ടാക്കു

ന്ന പണിക്കാർ ആയിരുന്നു.

ദ. പിന്നെ അവൻ ശാബത ദിവ

സ്. തൊറും സഭയിൽ വിവാദിച്ചു.

യെഹൂദന്മാരെയും ഗ്രെക്കന്മാരെയും

അനുസ്നിപ്പിച്ചു.

@ പിന്നെ ശിലാസും തിമൊഫെയു

സും മക്കെ ദൊനിയായിൽനിന്നു വ

ന്നപ്പൊൾ, പൌലു സ ആത്മാവിൽ

ഞെരുക്കപ്പെട്ട, നെയശു എന്നവൻ ക്രി

സ്തു തന്നെ ആകന്നു എന്ന യെഹൂദ

ാക്സ് സാക്ഷിപ്പെടുത്തി.

നു എന്നാറെ അവർ പ്രതിയായി

നിന്ന, ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞ

പ്പൊൾ, അവൻ [തന്റെ]വസ്ത്രങ്ങ

ളെ കൊടഞ്ഞ്, അവരൊട, നിങ്ങ

ളുടെ രക്തം നിങ്ങളുടെ തലകളി

വെൽ തന്നെ ഇരിക ടെ; ഞാൻ ശു

ദ്ധമാകുന്നു. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ പുറ

ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പൊകം എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

അനന്തരം അവൻ അവിടെനി

ന്ന പുറപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിൽ ഭക്തി

യുള്ള ധ്രുസ എന്ന നാമമുള്ള ഒരുത്ത

ന്റെ വീട്ടിലെ വന്നു. അ. മെൻറ

വിട സഭയൊടു ചെന്തായിരുന്നു

വ്വ പിന്നെ സഭയിലെ പ്രമാണ്

യായ ക്രിസ്റ്റൌസ് തന്റെ കാഡ്മ

ക്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു; കൊറി

ിയക്കാർ'ൽ പലരും കെട്ടിട്ട വി

ശപസിച്ചു, വേപ്പിയ്ക്കപ്പെടുകയും ചെ

ൻ അപ്പൊ രാത്രിയിൽ കാവ

ഒരു ദഗ്ദനാര് ചെ ലൂസിനൊ,

ംരം നഗരത്തിൽ ഇനീക്കു വളരെ

ജനം ഉണ്ടാകകൊണ്ട്, നി ഭയപ്പെ

ടാതെ, പഠക, മിണ്ടാതെ ഇരിക്കയു

മതത്.

ഥം അത് എന്തു കൊണ്ടെനാൽ ഞാ

ൻ നിന്നൊട ക്രടെ ഉണ്ട്, ഒരുത്ത

നും നിന്നെ ഉപദ്രവിപ്പാന്നായിട്ടു

നിനെ കയ്യെറ്റം ചെയ്തയില്ല എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

ച്ച പിനെ അവൻ ഒരു സംവ

ത്സരവും ആറ മാസവു അവിടെ

ക്താവിന്റെ വചനം അവരുടെ

ഇടയിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ-ശ്തു.

ഥവ T ഗിയൊൻ എന്നവൻ അ

ഖായയിൽ നാടുവാഴിയായിരിക്കു

വൊൾ, യെഹൂദന്മാർ എകമന്

സ്റ്റൊടെ പൌലൂസിന്റെ നെതെ മ

ത്സരിച്ചു. അവനെ ന്യായാസനത്തി

ന മുമ്പാകെ കൊണ്ടു ചൂ ന,

ചമ്പ ഇവൻ വൈദപ്രമാണത്തിന്

വിതൊധമായി ദൈവത്തെ സെ

വിപ്പാൻ മനുഷ്യരെ അനുസിപ്പിക്കു

നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ഛ. എന്നാറെ പൌല്പസ [തന്റെ]

വായെ തുറപ്പാൻ ഭാവിക വൊൾ,

ഗിഴൊൻ യെഹൂദന്മാരൊട്, ഇ

ത ഒരു അനായമൊ വല്ലാതെയുള്ള

വഷളത്. മൊ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ,

ഹെ യെഹൂദന്മാനെ, ഞാൻ നിങ്ങ

ളെ സഹിപ്പാൻ ന്യായമുണ്ട്.

ച@ ഇത് വചനത്തെ യു നാമങ്ങ

ളെയും, നിങ്ങൾക്കുള്ള നൂായ പ്രമാ

ാതെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ത :്മ

|തെ ആകന്നു എങ്കിൽ, (അതിന്]

നിങ്ങൾ തന്നെ നൊക്കുവിൻ : ഏ

ബത്തൊട എല്ലാറ്റിനൊടൂ ക്രടെ ഞകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ cരം കാഴ്ച



നവOO അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ ്ഥവു ആ.

ങ്ങൾക്ക് ുപ്പിയിപ്പ്

ൻ ഇനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന പറഞ്ഞു.

ച്) അവൻ അവ തെ നായാസ

നത്തിൽനിന്ന ആട്ടിക്കളഞ്ഞു.

ച് അപ്പൊൾ ഗ്രെക്കാർ എല്ലാ

വരും സഭയിലെ വലിയ പ്രമാണി

യ്യ സൊസ്റ്റെന സനെ പിടിച്ചു.

വ്വ്യാസനത്തിനു മുമ്പാകെ അി

ംരം കാഴ്ചങ്ങളിൽ ഒന്നും ഗല്ല.

്യാൻ വിചാരിച്ചതുമില്ല.

. വ്വ | പെ?ലുസ പിന്നെയും വ

ള തെ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ പാ

ത്തിന്റെ ശൈഷ സഹൊദരന്മാ

തൊട യാത്ര ചൈാധിപ്പിച്ചു. തനി

ക് ഒരു നെച്ചയു:ണ്ടായിരുന്നത് കൊ

ണ്ട, ചെക്ര യ യിൽ [തന്റെ ി തല

ക്ഷൌൻം ചെയ്തിട്ട, അവിടെനിന്ന

സുറിയായ ലക്ക കപ്പൽ കയറ

പൊയി; പ്രിസ്മില്ല യും ആകിലാ

യും അവനൊട ക്രടെ പൊയി

ഛൻ അവ ൻ എഫെസുസിലെക്ക

എത്തിയപ്പോൾ, അവരെ അവിടെ

വിട്ടു. പിന്നെ അവൻ തന്നെ സഭ

യിലെക്കു ചെന്ന, യെഫ്രാതൊട

പ്രവഹിച്ചു.
വം പിന്നെ അവൻ വളരെ കാ

ലം തങ്ങളൊട ക്ര ചെ3 വാകെ.ണം

എന്ന അവർ അപക്ഷിച്ചപ്പൊൾ,

അവൻ അനുസരിക്കാതെ,

വ. ഞാൻ ം അം വരുന്ന വെ. രു

നാളിനെ വല്ല പ്രാർത്തിലും യെ

റുശലെമിൽ കഴിക്കെണ്ടുന്നതാകുന്നു :

എന്നാൽ ദൈവത്തിന ഇഷ്ടമുണ്ടാ

യാൽ, ഞാൻ പിനെയും നിങ്ങളു

ടെ അടുകൽ തിരിച്ചു വരും ു

പറഞ്ഞ് , അവരൊട യാത്ര പറഞ്ഞു.

അവൻ എഫെസുസിൽനിന്ന കപ്പൽ

കയറി പൊയി.

വമ്പ അവിടെയും കുറഞ്ഞൊരു കാ

ലം കഴിച്ചതിന്റെ ശെഷം, അവ ർ

പുറപ്പെട്ട, ക്രമെണ ഗലാത്തിയാ ദെ

ശത്തിൽ ക്രടിയും പ്രിഗിയായിൽ ക്ര

ടിയും ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാവരെയും

സ്ഥിതപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ചുറ്റി സ

ബ ിച്ചു.

വര് "് അന്ന ആലക്സിയായിൽ

ജനിച്ചവനായി, വാഗൈപഭവമുള്ള

മനുഷ്നായി, വൈദവാകൃങ്ങളിൽ

ശക്തനായി, അപ്പൊലൊസ് എന്ന

നാമമുള്ള ഒരു യെഹൂദൻ എഫെസു

സിലെക്കു വന്നു.

വ@ ഇവൻ കത്താവിന്റെ വഴി

യിൽ ഉപദ്വൈശിക്കപ്പെട്ടവനായിരു

ന്നു; അവൻ യൊഹന്നുവെൻറ് ബ

പൂിസ്തു മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട, ആത്മാ

വിൽ ശുക്ലാന്തിയുള്ളവനാക്കൊ

ണ്ട്, കത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ച

ങ്ങളെ താല്പഴ്ചത്തൊടെ സംസാരി

ച്ച പഠിപ്പിച്ചു.

വസ്ത അത്രയുമല്ല ഇവൻ സഭയിൽ

വൈധഴ്ചത്തൊടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി.

എന്നാറെ ആകിലായും പ്രിസ്റ്റില്ലാ

യും അവൻ പറയുന്നതിന്റെ കെട്ട

പ്പൊൾ, അവർ അവന്റെ ചെതു

കൊണ്ട്, അവന ദൈവത്തിന്റെ റ

വഴി എറ്റവും സ്പഷ്ടമായി അറിയി

വ5 പിന്നെ അവൻ അഖായായി

ലെക്കു കടപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിരിക്കുമ്പൊ

ൾ, ശിഷ്യന്മാർ അവനെ കൈകൊ

6:ു ബ6)മന്ന സ 6 വQ.9ദ t Cാർ അ

വ് അവെചക്ഷിച്ച് എഴുതി: അവൻ

അവിടെ വന്നതിന്റെ ശൈഷം, കൃ

പയാൽ വിശ്വസിച്ചവ് എറ്റവും

സഹായിച്ചു.

വ വ്വ എന്ത,കൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ

വ.വ. പിനെ അവൻ കൈ സറി പർസ് മായി യെഹൂദന്മാതൊട ബ

( 9യിൽ കരെകിറങ്ങി, പ നെ. ചെ |ലമായ തചിച്ച, യെശു എന്നവൻ

ന്ന്, സഭയെ വൻനം ചെയ്തു. അ ക്രിസ്ത് തന്നെ ആ കന്നു ുന്ന വൈദ്വാ

ിയൊഖ്യായിലെക്ക് പൊയി. കൃങ്ങളാൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.



അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ ഫൻ അ. നു.o്ഥ

ഥൻ അഡ്രായം. ദിച്ചും, ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ

- ി കുറിച്ചുള്ള കായ്യങ്ങളെ തെളിയിച്ചും
്പ?ലുസിന്റെ കൈകളാൽ പർ കൊണ്ട്, ധൈ ുത്തൊടെ സംസാ

ശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുക്കപ്പെടുന്നത്.  ി

അപ്പൊഴെല്ലാസ കൊറിന്തിലിരിക്കു | സ്' എന്നാറെ ചിലർ കഠിനപ്പെട്ട,

മ്പൊൾ ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ, വിശ്വസിക്കാതെ, പുരുഷാർത്തി

പെ'ലുസ് ഒമൽ ദെശങ്ങളിൽ കൂടി ന്റെ മുമ്പാകെ •ം മാം ദുഷിച്ച

ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിട്ട, എഫെസൂസി പ്ലെ (X, അവൻ അവതെ വിട്ട, ശി

ബലക്കു ബ tഅവിടെ] ചില ശി  ു്യന്മാരെ അവറുതിർിച്ച, തിറനുസ

ഷ്യന്മാരെ കാണുക:കൊണ്ട്, എന്ന ഒരുത്തന്റെ പളളിക്രടത്തിൽ

വ അവയൊട, നിങ്ങൾ വിശ്വ ദിനംപ്രതിയും വിവാദിച്ചുകൊണ്ടി

സിച്ചതിൽ പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാ രുന്നു.

വിനെ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടൊ? എന്ന മം ഇത രണ്ടു സംവത്സരക്കാലം

പറഞ്ഞു. എന്നാറെ അവർ അവ ഉണ്ടായി; അത്കൊണ്ട ആസിയാ

നൊട, ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവ ഉ യിൽ കുടിയിരുന്ന യെഹൂദന്മാരും

ണ്ടൊ എന്ന ഞങ്ങൾ കെട്ടിട്ട ക്രടെ ഗ്രെക്കന്മാരും എല്ലാവരും കതാവാ

ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. |യ യെശുവിന്റെ വചനം കെട്ടു.

് അപ്പൊഠം അവൻ അവരൊട, | . വിശൈഷിച്ചും ദൈവം പൌ

പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതിലെക്കു ബഫ്റ്റി ല്പസിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ടു വിശൈ

സ്തപ്പെട്ട്? എന്ന പറഞ്ഞു. അവർ ഷാൽ അതിശയങ്ങളെ ചെയ്യിച്ചു.

യൊഹന്നാന്റെ ബഹിസ്തയിലെക്കു ചവ എന്നത്കൊണ്ട് അവന്റെറ്റ് ശ

എന്ന വറഞ്ഞു. - രീരത്തിൽനിന്ന് ഉറുമാലുകളും നടു

ര. അപ്പൊൾ പൌല്പസ ്യാഹ്ടില്ല. ാഗികളുടെ മെൽ

ാൻ ത് പിന്നാലെ വരുന്നവ കൊണ്ടുവന്ന ഇട6:പ്പട്ടും അപ്പൊട്

നായ ക്രിസ്തു യെശുവിൽ വിശ്വസി വൃാധികൾ അവതെ വിട്ടുമാറി, ദു

ക്കെ ണം ുന്ന ജനങ്ങളൊട പറ ക്ലാതാക്കളും, അവരിൽനിന്ന് പുറ

ഞ്ഞ, അനുതാപത്തിന്റെ ബഹിസ്ത പെട്ടു.

കൊണ്ട് ബേപ്പിയ്ക്കപ്പെടുത്തി നിശ്ച ചമ്പ അപ്പൊൾ ദെശദൈശാന്ത്രി

യം ുന്ന പറഞ്ഞു. കളായി സഞ്ചരിച്ച മന്ത്രവാദികളാ

@ അവർ [ഇത്] കെട്ടാറെ, ക യ യെഹൂദന്മാരിൽ ചിലർ ദുഷ്ടാ

താവായ യെശു ിന്റെ നാമത്തി|തമാക്കുക ബാധിച്ചവരുടെ മെൽ ക
ൽ ബപ്പി'ുട്ടു. താവായ യെശുവിന്റെ നാമം

നു പിനെ ചെ?ല്പസ അവരുടെ 'ചൊല്ലി, പൌല്പസ പ്രസംഗിക്കുന്ന

മെൽ ഞെകകളെ വെച്ചപ്പൊൾ, പ യെശുവിന്റെ കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ നി

രിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മെൽ വ ങ്ങളെ ആണയിടുന്നു എന്ന് പറ

ന്നു. പിന്നെ അവൻ (മു) ഭാഷക ത്ത് തുടങ്ങി.

ായി സംസാരിച്ച, ദ്ഘലശനം | കര. പ്രധാനാചാഴ്വനായ സ്റ്റെവാ

പഠ5ൗഞ്ഞു. എന്ന ഒരു യഫ്രദമെൻറ പുഴ പുത്ര

9 Bg മനുഷ്യർ എല്ലാം ഏകദെ ; മാർ ഇത ചെയ്യൂ.

ശം പൗണ്ട പെർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ച@ എന്നാറെ ദുഷ്ടാത്മാവ് ഉത്ത

വ്വ T പിനെ അവൻ സഭയിലെ അമായിട്ട, യെശുവിനെ ഞാൻ അ

ക ചെന്ന, ുന്ന മാസകാലം വിവാ റിയുന്നു, പെ'ലുസിനെയും അറിയു

I) (l



ബംവ. അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ ഥൻ ആ.

നു ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആർാകുന്നു? ; യച്ച; താൻ കഠയ കാലത്തെക്ക് ആ

എന്നു പറഞ്ഞു. സിയായിൽ പാത്തു.

. നൂ അനന്തൻം ദുഷ്ടാത്മാവ ഉ | വമ്പ അനന്തൻം ആ കാലത്തിൽ

ണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യൻ അവരുടെ |ംരം മാറ്റത്തെ കുറിച്ച ഉണ്ടായ കല

മൈൽ ചാടി, അവരെ കീഴടക്കി, |ഹം അല്പമല്ല.

അവരെ ജയിച്ചു. എന്നത്കൊണ്ട അ | വര എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ദെമെ

വ: നഗ്നന്മാരായും മുറിയെറ്റവരാ !ത്രിയുസ് എന്ന നാമമുള്ള ഒരു തട്ടാ

യും ആ വീട്ടിൽനിന്ന ഒടിപ്പൊയി. |ൻ അത് മ സെന്ന ദൈവിക വെ

.ു ഇതും എഫെസ്സിൽ കടിയി |ള്ളികൊണ്ടുള്ള ശ്രീകൊവിലുകളെ തി

രുന്ന സകല യെഹൂദന്മാകം, അ |ത്, കൌശല പ6നിക്കാക് അല്പമ

പ്രകാരം തന്നെ ഗ്രെക്കന്മാകം അറി |ല്ലാത ലാഭം വരുത്തി;

യപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവക എല്ലാവ | @ അവൻ അവരെയും, ഇപ്ര

ക്കും ഭയം പിടിച്ചു. അത്രയുമല്ല ക , കാരമുള്ള പണികൾക്കു ചെന്ന പ

താവായ യെശുവിന്റെ നാമം മ |ണിക്കാതെയും ക്രടെ വരുത്തി, മനു

ഫതപപ്പെട്ടു. ഷ്യരെ, നമുക്ക് •ർം പണിയിൽനി

ഫവൃ വിശെഷിച്ചും വിശ്വസിച്ചവ |നു നമ്മുടെ വൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന

രിൽ പലർ വന്ന, അനുസരിച്ച്, ത | നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലൊ.

ങ്ങളുടെ ക്രിയകളെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട | വഔ മെല്പം കൈകളാൽ ഉണ്ടാക്ക

ത്തി. - പ്പെട്ടവ 6 = വാരല്ല എന്ന ഠരം

ഫൻ ക്ഷുദ്രകമ്മങ്ങജെ. ചെയ്തുവരി | പ്ലസ് പറഞ്ഞ, എഫെസ്കസിൽ

ൽ പലരും തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ | മാത്രമല്ല, മിക്കവാറും ആസിയായി

കൊണ്ടുവന്ന ക്രട്ടി, എല്ലാവരുടെയും |ൽ ഒ്കെയും വള്ളത്തെ ജനങ്ങളെ അ

മുമ്പാകെ ചുട്ടു കളഞ്ഞു; അവയുടെ |നുസരിപ്പിച്ച മറുപക്ഷമാകി, എന്ന

വില കണക്ക ക്രട്ടിയാറെ, അമ്പതി നിങ്ങൾ കണ്ടും കെട്ടുമിരിക്കുന്നുവ

നായിരം വെള്ളിക്കാശ എന്ന ക , ജൊ.

ണ്ടു. വ. അത് കൊണ്ടു ഠൻം നമ്മുടെ

പം ഇത്ര ശക്തിയൊടെ കരാവി കൌശലപണി ഹിനമായി പൊക

ന്റെ വചനം വജുന പ്രബല |നതിന് അപകടമായിരിക്കുന്നത് മാ

പ്പെട്ടു. ത്രമല്ല, മഹാ ദെവിയായ അതൊ

വം | oരം കാഴ്വങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സീന്റെ കൊത്രം നിന്ദിക്കപ്പെടുന്ന

തിന്റെ ശൈഷം, പെലേസ മക്കെ തിനും, ആസിയ ഒക്കെയും ഭൂലൈാക

ദൊനിയായിൽ കൂടിയും അഖായാ|പും സെവിക്കുന്നവളുടെ മഹത്വം

യിൽ ക്രടിയും കടന്ന,ി പൊകുന്നതിനും ക്രടെ അ

ലെക്കു പൊകെണമെന്ന ആത്മാവി പകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നു പറ

ൽ നിശ്ചയിച്ചു, ഞാൻ അവിടെ ആ ഞഞ്ഞു.

യതിന്റെ ശഷം ഇനിക്ക റൊമാ വവ്വ അവർ •രം വാക്കുകളെ കെ

യെയും കാണെണ്ടുന്നതാകുന്നു എന്നി ട്ടാറെ കൊപം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവ

പറഞ്ഞു. അായി, എഫെസിയക്കാരുടെ ആകെത്ത

വ.വ. പിന്നെ അവൻ തനിക്കു ശു മീസ മഹതപമുള്ളവളാകുന്നു എന്ന

ശ്രുഷ ചെയൂവിൽ തിമൊമെഥയു നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

സ എന്നും എറസ്സുസ് എന്നും രണ്ടു വൻ പിന്നെ നഗരം മുഴുവനും

പെരെ മക്കെ ലൊനിയായിലെക്കു അ കലശൽ കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു: പ് ശൈ



അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ ബം അ. സബ

ഷിച്ചും അവർ പൌല്പസിന്റെ ക്ര

ടെ സഞ്ചാരികളായി മക്കെ ദൊനി

യകാർായ ഗായുസിനെയും അറ്

സ്പാക്കുസിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട്,

എക മന്തൊടെ രംഗസ്ഥലത്തി

ബ് ബ:ത ബി.

മ്പം പിനെ ജനത്തിലെക്കു ചെല്ലു

വാൻ പെ?ലുസിന മനസ്സായിരുന്ന

പ്പൊൾ, ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ സ

മ്മതിച്ചില്ല.

മ്പ. അത്രയുമല്ല അംഗസ്ഥലത്തി

ലെക്ക് അവൻ ചെല്ലരുത് എന്ന അ

പെക്ഷിപ്പാൻ ആസിയായിലെ പ്ര

ധാനന്മാർിൽ അവന്റെ സ്റ്റൈഹിത

ന്മാരായ ചിലരും അവയെൻറ അടു

കൽ ആള.യച്ചു.

മ്പവ. അതുകൊണ്ട് ചിലർ അപ്ര

കാരവും ചിലർ ഇപ്രകാtവും നില

വിളിച്ചു : എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രട്ടം

അമാന്തപ്പെട്ടു; അധികം ജനങ്ങൾ

തങ്ങൾ എന്ത സംഗതിക്കായിട്ടു വ

ന്ന ക്രടി എന്ന അറിഞ്ഞില്ല.

മ്പാ പിന്നെ അവർ അലക്സന്തറി

നെ, യെഫ്രഭാൻ അവന്റെ മു

ബൊട്ടു തള്ളിക്കൊണ്ട്, പുരുഷാർ

ത്തിൽനിന്ന മുമ്പെ വലിച്ചു. അപ്പൊ

ക അലക്സ്ന്ത്. കൈകൊണ്ട ആംഗി

കം കാട്ട , ജനങ്ങളെ9ട ഉത്തസഠ

പറവാൻ മനസ്സായിരുന്നു.

മ്പര. എന്നാൽ അവൻ ഒരു യെഹൂ

ദൻ ആകന്നു എന്ന് അവർ അറി

ഞ്ഞപ്പൊൾ, എല്ലാവരും എഫെസി

യക്കാരുടെ അടുത്തമിസ മഹതപമു

ള്ളവ 2.9 കന്നു എന്ന എക6 ലശം അ6്

മണിനെൻത്തെക്കു ഏക ശബ്ദത്തൊ

ടെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

മ്പl@ പിന്നെ നഗര സമ്പ്രതിക്കാർ

ൻ ജനങ്ങളെ അമതിയതിനെ:്റ

ശൈഷം, എഫെസിയ മനുഷ്യന്റെ,

എഫെസിയക്കാരുടെ നഗരം മഹാ

ദെവിയായ അതെമിസിന്റെയും,

വൃാഴത്തിൽനിന്നു വ്iണ ബിംബ

ത്തിന്റെയും പരിചാരകമാകുന്നു എ

ന്ന അറിയാത്ത മനുഷ്യൻ ആസാക

നു ?

മ്പന) ആകയാൽഇവ മറുത്ത പഠയ

പ്പെടാത്ത കാഴ്വങ്ങളാക്കൊണ്ട്, നി

ങ്ങൾ ഒനും സാഫസത്തൊടെ ചെ

യ്യാതെ, അമനിർിക്കുന്നത് നിങ്ങഠം

ക്ക് ആവശ്യമാകുന്നു.

മ്പ ആ പെക്ഷത്ര കവച്ചക്കാരുമല്ല, നി

ങ്ങളുടെ ദൈവിയെ ദുഷിക്കുന്നവരു

മല്ലാതെയുള്ള oരം മനുഷ്യരെ നി

ങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കു

നുവല്ലോ.

ന വൃ അത്കൊണ്ട ദെമെത്രിയുസി

നും അവനൊട കൂടിയ പണിക്കാ

കും യാതൊരുത്തമെൻറയും നെതെ

ഒരു കാഴ്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിധിസ്ഥ

ലങ്ങൾ ഉണ്ട്. കാഴ്ചക്കാർന്മാരും, ഉ,

ണ്ട്: ഒരുത്തനെ ഒരുത്തൻ വൃവ ഫാ

രത്തിന് വിളിക്കട്ടെ.

മ്പൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുമുള്ള

സംഗതികളെ കുറിച്ച വല്ലതും വി

ചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അത് നൂായ സ

മൂഹത്തിൽ തിക്കപ്പെടും.

ര.ം എന്തുകൊണെaനാൽ നാം ഇ

ന്നത്തെ കലശലിനെ കുറിച്ച വി

സ്താരത്തിനായിട്ട വിളിക്കപ്പെടുവാ

ൻ അപകടത്തിലാകുന്നു: •രം പുരു

ാൻം കൂടുന്നതിന് ഒരു കാർബവു

മില്ലായ്മ, കാണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചു

; ഉത്തഡം പറവാൻ നമുക്കു കഴിയാ

തിരിക്കുന്നു എന്നപറഞ്ഞു.

അച ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതിന്റെ

ശൈഷം, അവൻ ജനക്രട്ടം പറഞ്ഞ

യു.

വ_O അദ്ധ്യായം.

ച പൌല്പസ മക്കെ ദൊനിയായിലെ

ക്ക പൊകുന്നത്..- നൂ മെത്രാവാ

സിൽ അവൻ ക :ാവിന്റെ അ

ത്താഴം ആചർിച്ച പ്രസംഗിക്കു

ന്നത കിളിവാതിലിൽനിന്ന വി

D d 2
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ണ എ വുത്തിക്കുസ് എന്നവനെ വസത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ അപ്പം മറി

ജീവിപ്പിക്കുന്നത്.--5 മിലെആ പ്ലാനായിട്ടു വന്ന കടിയപ്പെ9്,

സിൽ പെ"ല്പസ ക്രടത്തെ മുപ്പ| പൌല്പസ പിറെറ ദിവസം പുറ

ന്മാഷ് ഏല്പിക്കുന്നത് - ബനൂ അവ

തൊട ക്രടി പ്രാത്ഥിക്കുന്നത്.

പിന്നെ കലശൽ അമന്തിനെൻറ

ശൈഷം, പെ'ലുസ് ശിഷ്യന്മാരെ ത

ന്റെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു. ആലിംഗ

നം ചെയു, മക്കൊനിയായിലെ

ക്ക പൊകുവാൻ പുറപ്പെട്ടു.

വ അവൻ ആ പ്രദെശങ്ങളിൽ

സഞ്ചരിച്ച്, അവക വളരെ വാക്കു

കൊണ്ട് ബുദ്ധി ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ്,

ഗ്രെകിൽ വന്നു.

്. അവിടെയും മൂന്ന് മാസം താമ

സിച്ചതിന്റെ ശൈഷം, സുറിയായി

ലെക്കു കപ്പൽ കയറി പൊകുവാൻ

ഭാവിക്കുമ്പൊൾ, അവനായിട്ട യെ

ഫ്രദന്മാരാൽ ഒരു പതിയിരിപ്പ് ചെ

യ്യപ്പെട്ടത്.കൊണ്ടു, അവൻ മക്കൊ

നിയായിൽ കൂടി തി(ിച്ച പൊരു

വാൻ നിശ്ചയിച്ചു.

രം അപ്പൊം ബെറൊയക്കാരനാ

യ സൊപത്രൊസും, തെസ്സലൊനി

യക്കാരിൽ അറിസ്റ്റുകസം സകു

സും, ദെബായക്കാരനായ ഗായുസും,

തിമൊഫൈയുസും, ആസിയക്കാരനാ

യ തുക്കിക്കൊസും, ക്രൊഫി.മുസും ആ

സിയവനെ അവനൊട ക്രിട പൊ

യി.

@ ഇവർ മു ടെമ്പ് പൊയിട്ട ഗ്രൊ

വാസിൽ ഞങ്ങൾക്കായിട്ട പാതിരു

ബ.

നു എന9ലൊ പുളിപ്പില്ലാത്ത അ

പ്പങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ

ശെഷം, ഞങ്ങൾ ഫിലിപ്പായിൽനി

ന്ന കപ്പൽ കയറി, അഞ്ചാം ദിവസ

ത്തിൽ ഗ്രൈാവാസിൽ അവരുടെ അ

്ക്കൽ വന്നു. അവിടെ ഞങ്ങൾ ു

ഴ ദിവസം താമസിച്ചു.

പ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങി, അവരൌട പ്ര

സംഗിച്ചു; അവൻ പാതിരാത്രിയൊ

ള്ളവും പ്രസംഗം ന്lട്ടി.

വ്വ അവർ കൂടിയിരുന്ന മാളികമു

റിയിൽ അനെകം വിളക്കുകളും ഉ

ണ്ടായിരുന്നു.

ൻ അപ്പൊൾ എവൃത്തിക്കു സ എന്ന

നാമമുള്ള ഒരു ബാലകൻ ഒരു കളി

വാതുക്കൽ ഇരുന്ന, ഗാഢനിദ്ര പി

ടിച്ച, പൌല്പസ വള, തെ. നെർം

പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം്,അ

വൻ ഉറക്കം കൊണ്ട മയങ്ങി, മൂന്നാ

മത്തെ തട്ടിൽ നിന്ന് താഴെ വ്lണു,

മിച്ചവനായി എടുക്കപ്പെട്ടു.

.ം എന്നാറെ പൌല്പസ എറങ്ങി

ചെന്ന്, അവന്റെ മെര് വീണ,

അവനെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊ

ണ്ട, നിങ്ങൾ കലക്കപ്പെടരുത് എ

ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ പ്രാ

ാൻ അവനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറ

6ത്തു.

-്. പിന്നെ അവൻ മലൈ ചെ

ന്നു. അപ്പം ദുറിച്ചു, ഭക്ഷിച്ചു, വa.

തെ ന്തം പുലരുടെവാളത്തിന് സം

സാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്രകാഡം

അവൻ പുറപ്പെട്ടുപൊയി.

കവ. പിന്നെ അവ ആ ബാലക

നെ ജീവനൊടെ കൊണ്ടുവന്ന, ആ

ശപാസപ്പെട്ടത് അല്പവുമല്ല.

ക. | പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുമ്പെ

കപ്പലിൽ പൊയി, അസ്സസിൽബ

ല്പസിനെ കയറ്റിക്കൊൾവാൻ വി

ചാരിച്ചുകൊണ്ട്, അവിടെ ഒടി:

എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കാൽ

നടയായി പൊകവാൻ ജ്ജിച്ചു

കൊണ്ട്, ഇപ്രകാരം ചട്ടമാക്കിയിരു

ബ.

ഛ. പിന്നെ അവൻ അസ്സസിൽ

അന്ന ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ ഒന്നാം ദി ഞങ്ങളൊട ചെന്റ് പെപ്പാൾ, ഞങ്ങൾ
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അവനെ കയറ്റി, മിതുലെ നെ വ.വ. വിശേഷിച്ചും ഇപ്പൊൾ ക

യിൽ വന്നു. ണ്ടാലും ഞാൻ ആത്മാവിൽ കെട്ട

ച@ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെനി പ്പെട്ടവനായി യെടുശലമിലെക്ക്,

ന്ന ഒടി, പിറെറ ദിവസം ഖിയുസി| വമ്പ, കെട്ടുകളും ഉപദ്രവങ്ങളും

ന്റെ നെസെ വന്ന, പിറെറ ദിവ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന പി

സം സാഖമാസിൽ എത്തി, തൊ ശുദ്ധാത്മാവനഗരങ്ങൾ തൊറും സാ

ഗില്ലിയൊനിൽ പാതൃ; പിറെറ ക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ,

ദിവസം മിലെതുസിൽ വന്നു. അവിടെ ഇനിക സംഭവിപ്പാനുള്ള

ചണ്ഠ എന്തെന്നാൽ പൌല്പസ തനി
കാഴ്വങ്ങളെ അറിയാതെ, ് വ_10.63

ക കഴിയുമെങ്കിൽ, പെഞെകൊസ്ത്ര നൂ. -

ദിവസത്തിൽ യെറുശലമിൽ ഇരി വര. എങ്കിലും ഞാൻ ംരം കാഴ്വങ്ങ

ക്കെണമെന്ന ബദ്ധപ്പെട്ടതകൊണ്ട്,

അവൻ ആസിയായിൽ കാലം പൊ

ക്കുവാൻ തനിക് സംഗതി വരാതെ

ഇരിപ്പാനായിട്ടു, എഫെസുസിനെ

കടന്ന ഒടുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

ഫ' പിന്നെ അവൻ മെലെതുസി

ൽനിന്ന എഫെസുസിലെക്ക് ആളയ

ളിൽ ഒന്നും കണക്ക നൊക്കുന്നില്ല.

സന്തൊഷത്തൊടെ എന്റെ ഒട്ട

വും , ദൈവത്തിന്റെ കൂവയുടെ എ

വൻഗെലിയൊനെ സാക്ഷിപ്പെട്ടു

തുവാനായിട്ട, ഞാൻ കതാവായ

യെശുവിൽനിന്ന കൈക്കൊണ്ടിരിക്കു

ന്ന ശുശ്രൂഷയും തികക്കെണ്ടുന്നതിന്,

ച്ചു. സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തി. എന്റെ ജിവനും ഇനിക്കു വിലയു

ഫവൃ അവർ അവന്റെ അടുക്കൽ ഋതായി വിചാരിക്കുന്നതുമില്ല.

വന്നപ്പൊൾ അവൻ അവരൊട പ| വ@ ഇപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, യാതൊ

റഞ്ഞു, ഞാൻ ആസിയായിലെക്കു വ രുത്തരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ സഞ്ച ി

ന്ന ഒന്നാം ദിവസം മുതൽ എല്ലാ ച്ച ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം പ്രസം

സമയങ്ങളിലും ഞാൻ എങ്ങിനെ ഗിച്ചുവൊ, ആയവരായ നിങ്ങൾ

നിങ്ങളൊട ക്രടെ പാത്തു, എല്ലാവരും ഇനിമെൽ എന്റെ മു

ഠൻ സകല മനൊവിനയത്തൊ ഖം കാണുകയില്ല എന്ന ഞാൻ അ

ടും, ബഹു കണ്ണനിരുകളൊടും, റിയുന്നു.

യെഹൂദന്മാരുടെ പതിയിരിപ്പുകളാ വസ്ത അത്കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവ

ൽ ഇനിക്കുണ്ടായ പർിക്ഷകളൊട്ടും തത്തിന്റെ സകല ആലൊചനയും

ക്രടെ കത്താവിനെ സെവിച്ചുകൊ നിങ്ങളെ9ട അറിയിപ്പാനായിട്ട ഉ

ണ്ട ഇരുന്നു എന്നും, പെ ക്ഷ ചെയ്തിട്ടില്ലായ്മ,കൊണ്ട്,

ബ O പ്രയൊജനമായിട്ടുള്ളത ഒന്നും വരൂ എല്ലാവരുടെയും കുതത്തിൽ

മറച്ചുവൊതെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നിന്ന ഞാൻ ശുദ്ധമാകന്നു എന്ന ഇ

പർസ്യമായും വീടുകൾ തൊറും എ ന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങ

തപ്രകാരം പ്രസംഗിച്ച, നിങ്ങളെ ജൊട സാക്ഷിയായി അറിയിക്കുന്നു.

പഠിപ്പിച്ചു. | പവ്വ അത്കൊണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങ

വ് ചെയഹൂദന്മാക്കും, അപ്രകാരം ജെ തന്നെയും,ദൈവം തന്റെ സ്

ഗ്രെക്കന്മാക്കും ദൈവത്തിലെക്കു അ ഞ രക്തം കൊണ്ട സമ്പാദിച്ചിരിക്കു

അതാപവും, നമ്മുടെ കരാവാക ന്ന തന്റെ സഭയെ മെയ്ക്കാനായിട്ട്

ന്ന യെശു ക്രിസ്തുവിലെക്കു വിശ്വാസ പരിശുദ്ധാത്മാവ എതിൻ മെൽ നി

വും സാക്ഷിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടഇരുന്നു ങ്ങളെ മെൽവിചാരക്കാരാക്കി വെ

എന്നും, നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലൊ. ച്ചിരിക്കുന്നുവെ?, ആ ആട്ടുക്രട്ടത്തെ



ന oന്നു അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ വ.ഥ ടർ.

എല്ലാറ്റിനെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊഠം ബൗ T പിനെ ഇപ്രകാരം വ_C)

വിൻ. ഞ്ഞതിനെൻറ ശൈഷം, അവൻ ദ് ക്ഷ

വൻ എന്താണെന്നാൽ ഞാൻ ത്തി അവനൊട എല്ലാവയൊക്സ് ട്ര

പൊയതിനെൻറ ശൈഷം, ആട്ടക്രട്ട | ടെ പ്രാതിഷ്

തൊട കനിപുണ്ടാകാതെ ബുഭൂക്ഷ | ബ9 എന്നാറെ എല്ലാവരും വള്ള

യുള്ള ചെന്നായ്ക നിങ്ങളുടെ ഇട തെ കരഞ്ഞു
യിൽ പ്രവെശിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അ| ു അവർ ഇനി മെൽ അവ

റിയുന്നു. | സെൻറ മുഖം കാണുകയില്ല എന്ന അ

്. അത്രയുമല്ല നിങ്ങളിൽനിന്നും വൻ പറഞ്ഞ വചനത്തിനായിട്ട എ

മനുഷ്യർ എഴുനിറം, തങ്ങളുടെ റവും പ്രത്രെകം ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട്,

പിന്നിലെ ശിഷ്യന്മാരെ വലിച്ചുകൊ പൌലുസിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി

ജെളണ്ടുന്നതിന്, വീപിതങ്ങളെ പിടിച്ച്, അവനെ ചുംബി-ല്ല. പി

സംസാരിക്കുന്നവരാകം. നെ അവർ കപ്പലൈാളം അവ മെനാ

പും അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഉണ |ട ക്രടെ പൊയി.

നകൊണ്ട്, ഞാൻ മൂന്ന സംവത്സര ഫ അഭഷായം.

കാലമായി അാവും പകല്പം ഒ.6 (Uാരു

ത്തന കണ്ണനിരുകളൊട കൂടെ ബു “ ഒപൗലുസ് യെറുശലെമിലെക്കു

ദ്ധിചൊല്ലുവാൻ ഉപെക് വെച്ചി , പൊകാതെ ഇ(ിപ്പാൻ അനുസരി

ട്ടില്ല എന്ന ഒആകൊഠംവിൻ. കപ്പെടാത്ത ത -ൻ .ഫിലിപ്പൊ

മ്പ.വ. ഇപ്പൊട്ടു.ം.ു സിന്റെ പുത്രിമാർ ദിഘദഗ്ദനം

@ൻ, ദൈവത്തിലും നിങ്ങളെ സ്ഥിൻ പറയുന്നവയാകണ്ണത-ക്ബ

പ്പെടുത്തുവാനും, ശുദ്ധമാഷപ്പെട്ടവ "് യെറുശലെമിൽ പിടിക്കപ്പെ

രുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ നി ടൂന്നത്. - -ക എങ്കിലും വലിയ

ങ്ങാക്ക അവകാശം തരുവാനും ശ സെനാപതിയാൽ വിടപ്പെടുന്ന
അം

ക്തിയുള്ള അവന്റെ കൃപയുടെ വ

ചനത്തിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭ്രമെ പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാൽ,

ല്പിക്കുന്നു. അവരിൽനിന്ന് മാറി നീങ്ങി പൊ

മ്പന. ഞാൻ ഒരുത്തന്റെയും വെ |യതിന്റെ ശഷം, ഞങ്ങൾ കൊ

ള്ളി എങ്കിലും, പൊന്ന എങ്കിലും, വ സിനും പിറെറ ദിവസം 6റാലെ

സ്റ്റുമെങ്കിലും മൊഹിച്ചിട്ടില്ല. |സിനും, അവിടെനിന്ന് പത്ത്റായ്ക്കും

വദ, ഇനി ക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും ; നെർായി ഒടിച്ചു വന്നു : -

എന്നൊടു കൂടിയിരുന്നവകം •രം വ വിശെഷിച്ച ഫെനികിയായി

കൈകൾ ശുശ്ര ഷ ചെയ്തു എന്ന നി ലൈക പൊകുന്ന ഒരു കപ്പൽ കാണു

ങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നു. ക്കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ അതിൽ കയറി.

ബ@ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം വെല പുറപ്പെട്ട പൊയി.

ചെയ്തു, ബലഹീനന്മാക്സ് സഹായി . പിന്നെ ഞങ്ങൾ കപ്രൊസി

കയും, വാങ്ങുന്നതിനെക്കാൾ കൊടു നെ കണ്ടപ്പൊൾ, അത് ഇടത്ത പു

ക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഭാഗ്രം എന്ന പഠ റമായി ഒഴിച്ചു, സുറിയായിലെക്കു ഒ

ഞ്ഞിട്ടുള്ള കതാവായ യെശുവിടെൻറ | ടിച്ച, തൂറിൽ വന്ന ഇറങ്ങി; എന്തെ

വചനങ്ങളെ ഒതുകൊൾകയും ചെ നാൽ കപ്പൽ അവിടെ ചരക്കു ഇറ

യ്യെണ്ടുന്നതാകുന്നു എന്ന ഞാൻ സക , ക്കുവാനുള്ളതായിരുന്നു.

ലവും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു. ! ദ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ



അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ വ.ഥ ആ. മ്പ09

കാണുകകൊണ്ട് അവിടെ എഴ ദി ലെമിൽ യെഹൂദന്മാർ ഇപ്രകാരം

വസം പാതൃ : യെറുശലെമിലെക്കു കെട്ടി, പുറജാതികളുടെ കൈകളി

പെകെണ്ടാ എന്ന അവർ പൌലു ൽ ഏല്പിക്കും എന്നുള്ള പ്രകാtം പ

സിനൊട ആത്മാവ മൂലമായി പറ  ിശുദ്ധാത്മാവ പറയുന്നു എന്ന പ

ഞഞ്ഞു. റ5ഞ്ഞു.

@ പിന്നെ ആ ദിവസങ്ങളെ ക ; മവ oരം കാഴ്വങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കെ

ഴിച്ചതിന്റെ ശൈഷം, ഞങ്ങൾ പു' ഭൂപ്പൊൾ, അവൻ യെറുശലെമിലെ

റപ്പെട്ട പൊയി അവർ എല്ലാവരും ക്ക പൊകരുത് എന്ന് ഞങ്ങളും ആ

ഭാവ്വമായെർാട്ടും മക്കളൊടും ഞങ്ങൾ സ്ഥലതുള്ളവരുംബ് അബ

നഗരത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്വാ | പെക്ഷിച്ചു.

ളം ഞങ്ങളെ9ട കൂടെ വന്നു ; അ | ചമ്പ എന്നാറെ പൌല്പസ ഉത്തത

പ്പൊൾ ഞങ്ങൾ കടൽകരയിൽ മുട്ട മായിട്ട, നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടും

കത്തി പ്രാതഥിച്ചു. എന്റെ ഋദ്യം ഉടെച്ചുകൊണ്ടും

നു പിന്നെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ യാത്ര എന്ത ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ യെറുശലെ

പറഞ്ഞതിനെൻറ ശൈഷം, ഞങ്ങാ മിൽ കതാവായ യെശുവിന്റെ

കപ്പലിൽ കയറി; അവർ തങ്ങളു. | നാമത്തിന വെണ്ടി കെട്ടപ്പെടുവാൻ

ടെ വീടുകളിലെക് ത ിഷ്ട പൊയി. മാത്രമല്ല, മ ിപ്പാനും ഒരുങ്ങിയ ി

9 ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഒട്ടും നിവ്വ | കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

ത്തിച്ചിട്ട, തൂറിൽനിന്ന പൊലെമാ | ഫര്. പിന്നെ അവൻ അനുസരിപ്പി

യിലെക്കു വന്നു, പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ|കപ്പെടായ്തുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ കതാ

ഫൊലരന്മാരെ വന്ദിച്ച്, അവരുടെ |വിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യപ്പെടട്ടെ എ

അടുക്കൽ ഒരു ിവസം പാത്തു. ന്ന പറഞ്ഞ, മിണ്ട് തെ ഇരുന്നു.

വ്വ പിറെറ ദിവസം പെ?'ലുസി| ഫ@ പിന്നെ ആ ദിവസങ്ങൾ ക

ന്റെ ക്രട്ടക്കാരായ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെ' 'ഴിഞ്ഞ ശൈഷം, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ

ട്ട, കൈസറിയായിലെക്കു വന്ന : എ | യാത്ര സാമാനങ്ങളെ എടുത്തുകൊ

ഴ ആളുകളിൽ ഒരുത്തനായി എ|ണഭ, യെറുശലെമിലെക്കു പൊയി.

വൻശൈലിസ്തനായ ഫിലിപ്പൊസി | ഫൗ കൈസറിയായിലുള്ള ശിഷ്യ

ന്റെ വീട്ടിലെക്കു ചെന്ന്, അവനൊ|നാൽ ര ചിലരും ഞങ്ങളൊട ക്രടെ

ട ക്രടെ പാത്തു. വന്നു, കപ്രായക്കാരനായ ക്ലെസൊ

ൻ വിശെഷിച്ച ദീഘദഗ്ദനം പഠ |ൻ എന്ന ഒരു പഴയ ശിഷ്യന്റെ അ

യുന്ന കവ്വാഴ്ത്തികളായി നാല് പു'ടൂകൽ {ഞങ്ങളെ] കൊണ്ടുവന്നു,അ

ത്രിമാർ അവന ഉണ്ടായിരുന്നു. |വനെ്ട ക്രടെ ഞങ്ങൾ പാകെ ബട്ട

. തേ,ങ്ങൾ വളരെ ദിവസം അ ; നതായിരുന്നു.

വിടെ പാരിന്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ, | . എന്നാൽ ഞങ്ങൾ യെറുശലെ

അഗബൂസ എന്ന നാമമുള്ള ഒരു ട് മിലെക വന്നപ്പൊൾ, സഹൊദര

ഘഭൾി യെഹൂദിയായിൽനിന്നു വ | സ്ഥാൻ ഞങ്ങളെ സന്തൊഷത്തൊട

ബ. ക്രടെ ഞെക്കൊണ്ടു.

ക, അവൻ ഞങ്ങളുടെ അടുകൽ കച്ച പിന്നെ പിറെറ ദിവസം

വന്ന, പൌലുസിന്റെ കച്ചവാഠ എ പെലേസ ഞങ്ങളൊട ക്രടെ യാ

ടുത്ത, തന്റെ കൈകളെയും കാലു കൊബിന്റെ അടുക്കൽ പൊയി;

കളെയും കെട്ടികൊണ്ടു, ഠരം കച്ച അവിടെ മൂപ്പന്മാർ എല്ലാവരും ഇം

വാറിന്റെ ഉടയക്കാരന്റെ യെറുശ ണ്ടായിരുന്നു.



മ്പoപ്ര അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ വ.ഥ അ,

ഫൻ വിശെഷിച്ച അവൻ അവരെ വ@ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന പുറജാ

സല്ല ിച്ചതിന്റെ ശൈഷം, ദൈ | തിക്കാതെ സംബന്ധിച്ചൊ, അവർ

വം തന്റെ ശുശ്രഷയെ കൊണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു നല്ല,പ്പെട്ടവസ്തുക്കളി

പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യി ൽനിന്നും, രക്തത്തിൽനിന്നും് അറു

ച്ച കാഴ്വങ്ങളെ വിവരമായിട്ട അ കലയിൽനിന്നും, വൈശ്രാദൊഷത്തി

റിയിച്ചു. ൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞിർിക്കെണമെന്ന

വം അവർ tഅതി കെട്ടാറെ ക | അല്ലാതെ, ഇപ്രകാരമുള്ള ത ഒന്നും

താവിനെ മഹതപപ്പെടുത്തി, പി | പ്രമാണികരുത് എന്ന ഞങ്ങൾ നി

ന്നെ അവനൊട പറഞ്ഞു, സഹൈാ ശ്ചയിച്ച അവക എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

ലർ, വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവർായ എ| വസ്തു അപ്പൊം് പൌല്പസ ആ മനു

ത്ര ആയിരം യെഹൂദന്മാർ ഉണ്ടെ| ഷ്യരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട്, പിറെറ ദിവ

ന്ന നി കാണുന്നു. അവർ എല്ലാവ | സം അവതൊട ക്രടെ തന്നെ ശു

രും നൃായപ്രമാണത്തെ കുറിച്ച ഭ|ദ്ധം ചെയു, അവരിൽ ഒരൊരുത്ത

ക്തിവൈാഗ്ദ്യമുള്ള വാകനു : ന വെണ്ടി കാഴ്ച വെക്കപ്പെടുവൊ

പ. എന്നാൽ നീ പുറജാതികളു. |ഉത്തിന, ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഭി

ടെ ഇടയിലുള്ള യെഹൂദന്മാർ എല്ലാ | വസങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയെ അറിയി

വരും തങ്ങളുടെ മക്കളെ ചെലചെ |പ്പാനായിട്ട ദൈവാലയത്തിലെക്കു

്യുമരുത്, മയ്യാദകളിൻ പ്രകാരം |ചെന്നു.

നടകയുമരുത് എന്ന പറഞ്ഞ, മൊ | വ5 പിന്നെ ആ എഴ ദിവസം കഴി

ശൈയെ വിട്ട ഒഴിഞ്ഞിരിപ്പാൻ അ | യാറായപ്പൊൾ, ആസിയായിൽ നി

വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, എന്ന അവർ |ന്നുള്ള യെഹൂദന്മാർ അവനെ ദൈ

നിനെ കുറിച്ച ബൈാധിപ്പിക്കപ്പെട്ടി |വാലയത്തിൽ കണ്ടാറെ, ജനക്രട്ട

ർിക്കുന്നു. ത്തെ ഒക്കെയും ഇളകി, അവന്റെ

വ.വ. അത്കൊണ്ട് എന്ത്? പുരുഷാ മെൽ ഞെകകളെ വെച്ച്,

രം വനുക്രടും നിശ്ചയം ; എന്തുകൊ | വവ്വ ഇസ്രാഎൽ മനുഷ്യത്തെ, സ

ണ്ടെന്നാൽ നി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന അ|ഹായിപ്പിൻ: ജനത്തിനും, വ്വായ

വർ കെCൾക്കും . പ്രമാണത്തിനും, •രം സ്ഥലത്തിനും

വമ്പ അത്കൊണ്ട ഞങ്ങൾ നി|വിതൊധമായി എല്ലാടവും എല്ലാവ

നൊട ംൻം പറയുന്നത ചെയ്തു. ഒ തെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇ

രു നെച്ചയുള്ളവർ നാല മനുഷ്യർ വൻ തന്നെ ആകന്നു: അത്രയുമല്ല

ഞങ്ങളുടെ അടുക്ക ൽ ഉണ്ട്. |അപൻ ഗ്രെക്കന്മാരെ ക്രടി ദൈവാ

വരം അവരെ നി ക്രട്ടികൊണ്ട് ചെ' ലയത്തിൽ ക്രട്ടികൊണ്ടുവന്ന, •രം

ന്ന, അവനൊട ക്രടെ നിനെ നി ശുദ്ധ സ്ഥലം അശുദ്ധമാകിയിരിക്കു

ശുദ്ധം ചെയ്തു. അവർ തങ്ങളുടെ ത നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

ലക@ള കൊർഠ ചെയ്യെണ്ടുന്നതി വൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ

ന, അവരൊട ക്രടെ ചിലവിടുക:' എഫെസിയക്കാരനായ ത്രൊഫിമു

അപ്പൊഠം എല്ലാവരും നിന്നെ കറി സിനെ നഗരത്തിൽ അവനൊട ക്ര

ച്ച ബൈാധിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാഴ്വങ്ങൾ ടെ മുമ്പെ കണ്ടിരുന്നു. അവനെ

ഏതുമില്ല എന്നും, നി തന്നെ ക്രമമാ പൌല്പസ ദൈവാലയത്തിലെക്കു ക്ര

യിട്ട നടന, നൂായപ്രമാണം ആുകൊണ്ടുവന്നു എന്ന അവർ വിചാ

ചരിക്ക അത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നും അ|രിച്ചു.

റിയും. - ബം വിശെഷിച്ച നഗരം മുഴുവ



അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ വ.വ. അ. ു.oൻ

ന്ദം കലകപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളും ക്രടമ9 പതിയൊട. ഇനിക നിന്നൊട സം

യി ഒ്ടി വന്നു. പിന്നെ അവർ സാർിപ്പാൻ നൂായമുണ്ടൊ? എന്ന

പൊലുസിനെ പിടിച്ചു, അവനെ പറഞ്ഞു. എന്നാറെ അവൻ, നി

ദൈവാലയത്തിൽനിന്ന് പുറത്ത വ. ട്രെഗ്രക്ക ഭാഷ അറിയുമൊ?

ലിച്ചു. ഉടനെ വാതിലുകൾ അടെ ബഹു അം നാളുകൾക്കു മുമ്പെ കല

ക്കപ്പെട്ട മ്പിലുണ്ടാക്കി, നാലായിരം കലപാത

ബ. പിന്നെ അവർ അവനെ കൊ കന്മാരെ വനത്തിലെക്ക് കൊണ്ടുപൊ

ല്ലുവാനായിട്ടഅന്വഷിക്കുനൊക, |യിട്ടുള്ള ആ എജിപുകാരൻ നി അ

യെറുശലം മുഴുവനും കലഹപ്പെട്ടി ഋയൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

രിക്കുന്നു എന്നുള്ള വത്തമാനം സൈ' വൻ എന്നാറെ വെപൗല്പസ വചറ

നൃത്തിൽ വലിയ സെനാപതിക ഞഞ്ഞു, ഞാൻ കിലിക്കിയായിലുള്ള തർ

കൊവിപ്പെട്ട സൂസ എന്ന ഒട്ടും ഹീനതയില്ലാത്ത

മ്പവ അവൻ ഉടനെ ആയുധക്കാ | പട്ടണത്തിൽ പൌരനായ ഒരു ചെയ

സെയും ശതാധിപന്മാരെയും ക്രട്ടി ഹുദ മനുഷ്യൻ ആകന്നു: ജനങ്ങ

കൊണ്ട്, അവരുടെ അടുക്കൽ ഒടി ജൊട പഠവാൻ ഇനിക്ക അനുവാ

ചെന്നു: പിനെ അവർ വലിയ ദം തരെണം എന്ന ഞാൻ നിന്നൊ

സെനാപതിയെയും ആയുധക്കാതെ ട അപെക്ഷിക്കുന്നു.

യും കണ്ടപ്പൊൾ, പൌലൂസിനെ അ ര.ം അവൻ അനുവാദം കൊടുത്ത

ടിക്കുന്നത് വിട്ടു. പ്പൊൾ, പെ?്ലൂസ പടികെട്ടിനെൽ

മ്പന. അപ്പൊൾ വലിയ സെനാ നിന്ന, ജനങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട

പതി അടുത്തു വന്ന, അവനെ പി കാട്ടി. വളരെ സാവധാനമായ

ടിച്ച, രണ്ടു ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് കെ | പൊൾ, അവൻ എബ്രായ ഭാഷയി

ട്ടുവാൻ കല്പിച്ചു. ഇവൻ ആർ എ| ൽ സംസാരിച്ച പറഞ്ഞു,

നും, എന്തു ചെയ്തു എന്നും ചൊദിച്ചു. പ്രധ ().Q).ം.

ബ:് വവ അഭു

ചിലർ ഒരു പ്രകാരത്തിലും ചിലർ മ

റൊരു പ്രകാരത്തിലും വിളിച്ചുപ

റഞ്ഞു : പിനെ കലശര് ഹെത്തുവാ

യിട്ട അവന നിശ്ചയം അറിവാൻ

കഴിയായിക്കൊണ്ട്, അവനെ കൊ

ട്ടയിലെക്കു കൊണ്ടുപൊകുവാൻ അ| സഹൊദരന്മാരായും പിതാക്കന്മാ

വൻ കല്പിച്ചു. രായുമുള്ള മനുഷ്യരെ, നിങ്ങളൊട

മ്പ@ അവ്ൻ പടികെട്ടിനെമൽ വ| ഞാൻ ഇപ്പൊൾ പറവാൻ ഭാവിക്കു

നപ്പൊൾ, ജനത്തിന്റെ ബലാല്ലാ |ന എന്റെ ഉത്തരം കെട്ടുകൊടു

രം കൊണ്ട് അവൻ ആയുധക്കാരാ വിൻ.

ൽ വഹിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. വ. എന്നാറെ അവൻ എബ്രായ ഭാ

്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പുരുഷാ, ഷയിൽ തങ്ങളൊട സംസാരിഷു

രം പിന്നാലെ ചെന്ന, അവനെ നി' എന്ന അവർ കെട്ടപ്പൊൾ, അപ്

കി കളയെണമെന്ന നിലവിളിച്ചു. ട്ടു; മൌനമായിരുന്നു. പി

മ്പ് പിന്നെ പൌലുസിനെ കൊ !നെയും അവൻ പറഞ്ഞു.

ട്ടക്കത്ത കൊണ്ടുപൊകവാൻ ഇി || . ഞാൻ ഒരു യെഹൂദ നായി,

ച പൊലുസ് തന്റെ മതിഭലം വി

വസം പറയുന്നത്. - വ@ അവൻ

ഒരു റൊമാക്കാരൻ എന്നുള്ള അ

വകാശം കൊണ്ട അടികൊള്ളാ

തെ ഇരിക്കുന്നത്.

ക്കുമെമ്പാഠം, അവൻ വലിയ സനാ കിലിക്കിയായിലുള്ള തർസൂസിൽ ട്



മ്പ്ഥO അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ വ_വ. അ.

നിച്ചവനായി. എങ്കിലും •രം നഗ

രത്തിൽ ഗമാലിയെലിൻ പാദങ്ങളു

ടെ അൽികെ വളനവനായി, പി

താക്കന്മാരുടെ നൂായപ്രമാണത്തിൻ

പ്രകാരം തികവായിട്ട ഉപദ്വൈശിക്കു

പ്പെട്ടവനായി, നിങ്ങൾ എല്ലാവ

രും ഇന്ന ഇർിക്കുന്ന പ്രകാരം കൈദ

വത്തിൽ ഭക്തിവൈൻാഗ്യമുണ്ടായി

രുന്നവനായി ഉള്ള മനുഷ്യൻ ആക

നു സതൃം.

ര. ഞാൻ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീക

ജെ.യും കെട്ടി, കാർാ ഗ്രഹങ്ങളിൽ

എല്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഠരം മാറ്റം മരണം
ബ്ബ (U ഉപദ്രവിച്ചു.

@ അപ്രകാൽവും പ്രധാനാചാവ്വ

നും മൂപ്പാരുടെ സഭ ഒക്കെയും ഇ

നിക്കു സാക്ഷിയാകനു; അവരിൽ

നിന്നും ഞാൻ സഹൊദരന്മാക്സ് എ

ഴുതുകളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട്, ദമസ്റ്റൊ

സിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടു

വാനായിട്ട അവരെ കെട്ടപ്പെട്ടവ

ർായി, യെറുശലമിലെക്കു കൊണ്ടുവ

6രണ്ടുന്നതിന് അവിടെ പൊയി.

സ്ത്ര പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാ

ൽ, ഞാൻ പ്രയാണം ചെയ്തു. ദമ

നെസ്താസിന്ന സമീപത്ത എത്തിയ

പ്പൊൾ, ഉച്ചസമയത്ത ആകാശത്തി

ൽ നിന്ന് പെട്ടന്ന് വലുതായിട്ട ഒരു

വെളിച്ചം എന്നെ ചുറ്റി പ്രകാശി

5 അപ്പൊൾ ഞാൻ നിലത്ത് വി

ണു, ശൈൗലെ, ശൈഃലെ, നി എന്തി

നു എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു? എന്ന എ

ന്നൊട പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കെട്ടു.

വ്വ എന്നാറെ ഞാൻ ഉത്തരമായി

ഭ, നി ആർാകുന്നു, കാവെ ? എ

ന്ന പറഞ്ഞു. അവൻ എന്നൊട്,

നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നസറായക്കാര

നായ ിയശു ഞാൻ ആകന്നു എന്ന

പഠകയും ചെയ്തു.

ൻ് എന്നൊട ക്രടെ

നെ കണ്ടു, ഭയപ്പെട്ട്: എങ്കിലും എ

നൊട സംസാരിച്ചുവന്റെ ശബ്ദം

അവർ കെട്ടില്ല.

ചം പിനെ, കതാവെ, ഞാൻ എ

ന്തു ചെയ്യെണ്ടു്? എന്ന ഞാൻ ഉത്തര

മായിട്ട പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ കതാ

വ എന്നൊട, നി എഴുനീറ്റ്, ബ

സ്റ്റൊസിലെക്കു പൊക : നിനക്കു ചെ

യ്ക്കാൻ കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ

യും അവിടെ നിനൊട (്ചാല്ലപ്പെ

ടൂം എന്ന് പറഞ്ഞു.

.. പിന്നെ ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ വ

| മഹതപത്താൽ ഞാൻ കണ്ണകാണാതാ

യ പ്പൊൾ, എന്നൊട ക്രഖ്ട ഉണ്ടാ

യിരുന്നവരാൽ കൈ താങ്ങപ്പെട്ട,

ഞാൻ ദമസ്റ്റൊസിലെക്കു വന്നു.

-വ. പിന്നെ നൂായ പ്രമാണു പ്ര

കാരം ഭക്തിയുള്ളവനും , അവിടെ

പാക്കുന്ന സകല യെഹൂദന്മാർാലും

നല്ല സാക്ഷിപ്പെട്ടവനുമായ അന

നിയാസ് എന്ന ഒരുത്തൻ

ചമ്പ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന, നി

ന, എന്നൊട, സഹൈാദൻനായ

ശൌലെ, കാഴ്ചലഭിക്ക എന്ന പറഞ്ഞു.

ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അവ

നിൽ മെല്ലെട്ട പെനാകി.

ഫ്ര. പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു, ന

മ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം

ന് തന്റെ ഇഷ്ടം അറിവാനായി

ട്ടും, ആ നീതിമാനെ കാണാനാ

യിട്ടും, അവന്റെ വായിൽനിന്ന

ശബ്ദം കൊപ്പാനായിട്ടും നിന്നെ

നിയമിച്ചു.

ച@ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നി

കണ്ടിട്ടും കെട്ടിട്ടുമുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ

കുറിച്ച സകല മനുഷ്യക്കും ന് അ

വന്റെ സാക്ഷിയാകും.

കൗ ഇപ്പൊളും നി എന്തിന് താമ

സിക്കുന്നു? നീ എഴുനീറ്റ്, കാ

വിന്റെ നാമം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്,

ബഹിസ്ത പട്ട, നിന്റെ പാപങ്ങ

ഉണ്ടായിരുന്നവർ ആ വെളിച്ചം ത ളെ കഴുകികളക.



അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ വ.വ. അ. നവുമഫ

.ം. പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെന്നാ

്, ഔൻ യു:ശലെമിലെക്ക് തി

ര ഋവന്നു. ദൈവാലയത്തിൽ പ്രാ

തിച്ചുകൊണ്ടിരിക് ബൊൾ ്.
ഞാൻ ഒരു ആനന്ദവിവശത്യ ൽ

അകപ്പെട്ട :

കവൃ ന് ഇനിക വെണ്ടി പറയു

ന്ന സാക്ഷിയെ ഇവർ കൈക്കൊക്

കയില്ലായ്മ,കൊണ്ട്, നി ബദ്ധപ്പെട്ട,

ശീന്ദ്രമായി യെറുശലമിൽനിന്ന് പു

റപ്പെട്ടുപൊക, എന്ന അവൻ എ

നൊട പറയുന്നതിനെ ഞാൻ കണ്ടു.

ഥൻ അപ്പൊൾ ഞാൻ, കാവെ,

നിന്നിൽ വിശ്വസിച്ചവരെ ഞാൻ

കാരാഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏല്പിച്ച്, സഭകൾ

തൊറും അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എ

ന്നും,

വം നിന്റെ മാർആറായ സ്റ്റെഫാ

നൊസിന്റെ രക്തം ചിന്നപ്പെട്ട

പ്പൊൾ, ഞാനും അർികെ നിന്ന്,

അവനെ കലചെയ്യുന്നതിനു സമ്മതി

ച്ച, അവനെ കല ചെയ്തവരുടെ വ

സ്ത്രങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എ

ന്നും, അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എ

m പറഞ്ഞു.

വു എന്നാറെ അവൻ എന്നൊട.

നി പുറപ്പെട്ട പൊക; എന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ദൂരത്തിൽ

പുറജാതികളുടെ അടുക്കൽ അയ

ക്കും എന്ന പറഞ്ഞു.

വ.വ. T അവർ ഠൻം വാമെക്കാളും

അവ നിൽനിന്ന കെട്ടു, പിന്നെ ത

ങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളെ ഉയതി, ഇ

പ്രകാരമുള്ളവന്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന

നിഷികളുയണം: ഇവൻ ജീവനൊ

ടിരിക്കുന്നത യൊഗ്യമല്ലല്ലോ എന്ന

പറഞ്ഞു. -

വമ്പ പിന്നെ അവർ നിലവിളിച്ച്,

തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ എറിഞ്ഞ ക

ജ്ഞ, ആകാശത്തിലെക്കു പുഴി എറി

ഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കു ബാഠം,

ന്റെ കൊട്ടയിലെക്കു കൊണ്ടുവരെ

ണു എന്ന കല്പിച്ചു. പിന്നെ എന്ത

സംഗതി കൊണ്ട് അവർ അവന്റെ

നെതെ ഇപ്രകാരം നിലവിളിച്ച

എന്ന ത9:ർ അറ'വാനായlട്ട അവ

നെ കൊറടാവ കൊണ്ട് ചൊദ്യം

ചെയ്യെണും എന്ന പറഞ്ഞു.

വ@ എന്നാന്റെ അവർ അവചെന

6താൽവാറുകൾ കൊണ്ടു കെട്ട് ബാ

്, പെ"ല്പസ അരികത്ത നില്ക്കുന്ന

ശാതാധിപം്നാട്, റൊമാക്കാരനും

കഠറം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവനു

മായു ു മനുഷ്യനെ കൊൻടാവു കെ9

ണ്ടു അടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വ്വായ

മൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

വസ്തു ശതാധിപൻ ഇത് കെട്ടപ്പൊ

ഠം, പൊയി, വലിയ സെനാപതി

യെ9ട, നി എന്തു ചെയ്യുന്നു കരു

തിക്കൊൾക : എന്തെന്നാൽ dരം മ

നുഷ്യൻ ഒരു റൊമാക്കാരനാകുന്നു

എന്ന അറിയിച്ചു.

വണ്ണ അപ്പൊൾ വലിയ സ്നാപ

തി വന്ന, അവനൊട, നീ റൊമാ

ർനൊ? എനൊട വുറക എന്ന വു

റഞ്ഞു. അവൻ, അതെ, എന്ന പ

റഞ്ഞു.

വവ്വ എന്നാറെ വലിയ സൈനാപ്

തി ഉത്തരമായിട്ട, താൻ ബഹു ദ്ര

വ്വം കൊണ്ട രം നഗരാവകാശം

സമ്പാദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അ

പ്പൊൾ പൌല്ലസ്, ഞാനൊ അപ്ര

കാരമുള്ളവനായി ജനിച്ചു എന്ന പ

റ5ഞ്ഞു.

പൻ അപ്പൊൾ അവനെ വിസ്തരി

പ്പാൻ ഭാവിച്ചവർ ഉടനെ അവ ന

വിട്ടു നീങ്ങി , അത്രയുമല്ല വലിയ

സെനാപതിയും, അവൻ റൊമക്കാ

ൻറെന്ന അറിഞ്ഞപ്പൊൾ, അവനെ

കെട്ടിച്ചതപൊണ്ടും ഭയപ്പെട്ടു.

മ്പം പിന്നെ പിറെറ രാവിലെ അ

വൻ യെഹൂദന്മാരാൽ എന്തകൊണ്ട

വര. വലിയ സൈസനാപതി അവ ബo ചുമത്തപ്പെട്ട എന്ന നിശ്ച



സ്ഥ ഫ.വ. അപ്പൊസ്ലൊ നടപ്പുകൾ. വ_മ്പ. അ.

യം അറിവിൻ മനസ്സായി, അവൻ

അവനെ കെട്ടുകളിൽനിന്ന അഴി

-ഇ- • പ്രധാനാചാഴ്വാ6 യും, ബ

വരുടെ വിസ്താരസംഘത്തെ ഒക്കെ

യും വരുവാൻ ക ിച്ചു. പിന്നെ അ

വൻ പൌല്പസിനെ താഴെ കൊണ്ടു

വന്ന, അവരുടെ മുമ്പാകെ നിറുത്തി.

വ_മ്പ അദ്ധ്യായം.

മ പൌല്പസ തന്റെ സംഗതിയെ

വ്യവഹരിക്കുന്നത്. - അവ

ന്റെ അപവാദക്കാരുടെ ഇടയി

ലുള്ള പിണക്കം-വമ്പ അവൻ

ഫെലിക്സിന്റെ അടുകൽ അയക്ക

പ്പെടുന്നത്.

അപ്പൊൾ പൌലുസ് വിസ്മാർ സഭ

യെ സൂക്ഷിച്ച നൊക്കി, സഹൈാദ

അവാർായ മനുഷ തെ, ഞാൻ ഇനെ

വരെക്കും സകല നല്ല മനസ്സാക്ഷി

യൊട്ടും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ

നടന്നവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വ. എന്നാറെ പ്രധാചാഷ്ടനായ

അനനിയാസ അവ്ൻറ അട്ടക്കൽ

നില്ലുന്നവരൊട്, അവന്റെ വായി

ൽ അടിപ്പാൻ കല്പിച്ചു.

മ്പ. അപ്പൊൾ പൌലസ അവ

നൊട, ദൈവം നിനെ അടിക്കും,

വെള്ള തെക്ക് ഖപ്പട്ട ഫൂമ6ൻ : എതെ

ന്നാൽ നീ നൂായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്ര

കാർ • എന്നെ വിസ്തിപ്പാൻ ഇരു

നിട്ടും, നൂായപ്രമാണത്തിന് വി

ചെർാധമായി എന്നെ അടിപ്പാൻ ക

ല്പിക്കുന്നു വൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

ര് എന്റെ അ:ികെ നിന്നവർ,

നി ദൈവത്തിന്റെ പ്രധാനാചാ

ുഖന നിമ്പിക്കുന്നു വൊ ? എന്ന പറ

ഞ്ഞു.

@ അപ്പൊൾ പൌല്പസ, സഹൈാ

ല(Uാഡെ, അവൻ പ്രധാനാചാഴ്ച

നാകുന്നു എന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല.

എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിsൻറ ജന

ദൌഷം പറയരുത് എന്ന് എഴുതി

യിരിക്കുന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു.

സ്ത്ര പിന്നെ സാദൊക്കായ കാർ ഒരു

പക്ഷവും, പറി ശൈന്മാർ ഒരു പക്ഷ

വും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന പൌല്പസ

അറിഞ്ഞിട്ട, സഹൈാദരന്മാരായ മ

നുഷ്യരെ, ഞാൻ ഒരു പറ്റി ശൈൻ,

പ്റിയെശന്റെ പുത്രൻ ആകനു: മ

രിച്ചവരുടെ ആശയെയും ഉയിപ്പി

നെയും കുറിച്ച ഞാൻ വിസ്തിക

പ്പെടുന്നു, എന്ന വിസ്പാർസഭയിൽ

വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ അവൻ ഇത് പറഞ്ഞ

പ്പൊൾ, പഠിയെശന്മാക്കും സാദൊക്കാ

യക്കാക്കും തമ്മിൽ വിവാദമുണ്ടായി.

പുരുഷാർവും പിരിഞ്ഞു.

വ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ സാദൊക്കാ

യക്കാർ ഉയിപ്പ ഇല്ലെന്നും, ദൈവ

ദൂതൻ എങ്കിലും, ആത്മാവ് എങ്കിലും

ഇല്ലെന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ പ

റിയെശന്മാർ രണ്ടും ഉണ്ടന്ന അനു

സിക്കുന്നു.

ൻ അനന്തരം ഒരു മഹാ നിലവി

ളിയുണ്ടായി. അപ്പൊഠം പഠിശൈ

ന്മാരുടെ പക്ഷത്തിലുള്ള ഉപാലേട്ടാ

യന്മാർ എഴുനീറ്റ്, ഠൻം മനുഷ്യ

നിൽ ഒരു ദൌഷവും ഞങ്ങൾ കാ

ണുന്നില്ല. ഒരു ആത്മാവൊ, ഒരു

ദൈവദൂതന്നൊ അവനൊട സം

സാനിച്ചു എങ്കിൽ, നാം ലൈവത്തൊ

ട യുദ്ധം ചെയ്യരുത് എന്ന വുറഞ്ഞു,

വിവാദിച്ചു.

ഠം പിനെ ബഹു കലഹം ഉണ്ടായ

പ്പൊൾ വെചൗല്പസ അവർാൽ ചിന്തി

കളയപ്പെടുമെന്ന വലിയ സൈനാപ്

തി ഭയപ്പെട്ടിട്ട, ആയുധകാതൊട്,

താ6 ു 6 ചന, അവ6 നു അവരുടെ

നടുവിൽനിന്ന ബലതൊ5 = പി

ടിപ്പാൻം, കൊട്ടയിലെക്കു കൊണ്ടു

പൊകവാനും കല്പിച്ചു.

ാ പിന്നെ പിന്റെ രാത്രിയിൽ

ത്തിന്റെ പ്രമാണ് യെ കുറിച്ച നി ക്താവ് അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന,



അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ വസവ ആ. നവുമ്പ

പൌലുമെസ്, ധൈയ്യപ്പെട്ടുകൊക്ക. | ടെ അട്ടക്കൽ കൊണ്ടുപൊക : എന്തു

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ന്) എന്നെ ക കൊണ്ടെന്നാൽ ഇവന അവനൊട

റിച്ച യെറുശലമിൽ എത'പ്രകാരം ഒരു കാഴ്ചം അറിയിപ്പാനുണ്ട് എന്ന

സാക്ഷിപ്പെടുത്തിയൊ, അപ്രകാരം | പറഞ്ഞു.

തന്നെ റൊമായിലും സാക്ഷപ്പെട്ട | കഷ്ണ അപ്പൊ അവൻ അവനെ

ത്തെണ്ടുന്നതാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കുട്ടിക്കൊണ്ട്, വലിയ സ്നാപതി

കവ. i് പിന്നെ നെർം പുലന്റ് | യുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപൊയി, കാ

പ്പൊൾ, യെഹൂദന്മാരിൽ ചിലർ ക്ര വിൽപ്പെട്ടവനായ പൌലസ് എന്നെ

ടുകെട്ടായി ക്രടി, പൌലുസിനെ വിളിച്ച്, നിന്നൊട ഒരു കാഴ്വം പ

കൊന്നുകളഞ്ഞത വരെ ഭക്ഷിക യു റവാനുള്ള oരം ബാലന്റെ നിന്റെ റ

മില്ല കടിക യുമില്ല എന്ന, തങ്ങളാ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപൊകുവാൻ എ

യിട്ട ശപഥം ചെയ്തു. കൊട അപ ഘിച്ചു എന്ന പറഞ്ഞു.

ചമ്പ oഡം ആണു്യാട്ടുള്ള ക്രട്ടകെ ഫൻ അപ്പൊൾ വലിയ സൈനാപ

ട്ട ചെയ്തവർ നാല്പത പെർിൽ അ തി അവന്റെ കയ്യെ പിടിച്ച, ത്വ

ധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. റിട്ട ക്രട്ടി കൊണ്ടുപൊയി, നിനക്ക

ഛ. പിനെ അവർ പ്രധാനാചാ എന്നൊട അറിയിപ്പാനുള്ളത എന്താ

ാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും അ ക്കനു? എന്ന ചൊലിച്ചു.

ടുകൽ ചെന്, ഞങ്ങൾ പൌലൂസി വ എന്നാറെ അവൻ പറഞ്ഞു.

നെ കൊനുകളഞ്ഞത വ മെൻ ഒന്നും

ഭക്ഷിക്കയില്ല എന്ന്, ഞങ്ങൾ തന്നെ

കഠിനമായുള്ള ശപഥം ചെയ്തിരി

യെഹൂദന്മാർ പെ'ലുസിനെ കുറി

ച്ച ഇനി എറ്റവും നിശ്ചയമായി

വല്ലതും ചൊദിപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നത

ബ. പൊലെ, നി നാളെ അവന്റെ വി

ച@ അത്കൊണ്ട ഇപ്പൊൾ നിങ്ങ സ്പാർസഭയിൽ കൊണ്ടുവരെണുന്ന

ക വിസ്താര സഭയൊട കൂടെ അവ തിന, നിനൊട അപെഷിപ്പിൻ

നെ കുറിച്ച അധികം നിശ്ചയമാ, നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

യി വിചാരിച്ചറിവാൻ ാവിക്കുന്നു. വ. എന്നാൽ ന് അവ് സമ്മതി

ത പൊലെ, വലിയ സൊപതി ക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടന്നാൽ അവ

യൊട അവനെ നാളെ നിങ്ങളു. നെ കൊന്നു കളഞ്ഞത വയെ തങ്ങ

ടെ അടുക്കൽ താഴെ കൊണ്ടുവരുവാ (് ഭ ഘ.ക്കയുമില്ല കടിക്കയുമില്ല എ

ൻ തക്കവണ്ണം അറിയിപ്പിൻ: എന്നാ നാ, തങ്ങളായി ശപഥം ചെയ്യുവർ

ൽ അവൻ സമീപത്ത് വരുന്നതിനു അവർിൽ നാല്പതിൽ അധികം മനു

മുബൈ, ഞങ്ങൾ അവനെ കൊല്പ ഷർ അവായിട്ട പതിയ ിക്കു

വാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എന്ന പ, നു: ഈ പാദും നിന്ന് രാീന്ന ഒരു

റ5ഞ്ഞു. വാഗ്ദത്ത  ിന ക തുകൊണ്ട്, അ

ച്) എന്നാറെ പെ"ലൂസിന്റെ സ്' വൻ ഒരുങ്ങി ി ിs:നു.

ഹൈാദ ിയുടെ പുത്രൻ അവരുടെ വ്വ അാപ്പം. വലിയ സ്ഥാപ

പതിയ്ക്ക് ിപ്പ കെട. - ', 'ചനം ത1, ന ഠ.ും കാഴ്ച ദളെ ു. നാട്

്കട്ടയിലെ : കടന, പ്ലൂസി അറിയിച്ചു .… ു അദ്

ടനാട അിച്ചു. ധിക്കര ത ഏ് കല്പിച്ചു. ആ ബാല
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ളിച്ച്, കൈസറിയായൊളും പൊ

കവാനായിട്ട ഇരുനൂറ ആയുധക്കാ

തെയും, എഴുപത കതിർക്കാതെയും,

ഇരുനൂറ കന്തക്കാതെയും അാത്രിയി

ലെ മൂന്നാം മണ്ടി സമയത്തെക്കു ഒരു

ക്കുവിൻ ,

വര പൌലുസിനെ കയറ്റി നാടു

വാഴിയായ ഫെലിക്സിന്റെ അടുക്ക

ൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപൊകെണ്ടുന്ന

തിന, ഋഗവാഹനങ്ങളെ സംഭരിക്ക

യും ചെയ്തിൻ എന്ന പറഞ്ഞു.

പ@ പിനെ അവൻ ഇപ്രകാരം

ഒരു ലെഖനം എഴുതി:

വസ്ത ക്രൈൗദിയുസ് ലൂസിയുസ് മഹാ

ശെഷ്ടനായുള്ള നാടുവാഴിയായ

ഫെലിക്സിന ബo.

പ5 •രം മനുഷ്യൻ യെഫ്രദാ

രാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട, അവരാൽ കൊ

ല്ലപ്പെട്ട വാനിരുന്നപ്പൊൾ, അവൻ

റൊമാക്കാർനെന്ന അറിഞ്ഞ, ഞാൻ

സൈവൃത്തൊട ക്രടെ ചെന്ന്, അ

ബ വിടിച്ചു.

വ വ്വ പിന്നെ അവർ അവനെ ക

റ്റപ്പെടുത്തിയത ഇന്ന സംഗതി

കൊണ്ട് എന്ന അറിവാൻ മനസ്സാ

യി, ഞാൻ അവനെ അവരുടെ

വിസ്താരസഭയിലെക്കു കൊണ്ടുവന്നു.

വൻ അപ്പൊൾ അവരുടെ വെദ

ത്തിന്റെ ചൊല്ലങ്ങളെ കുറിച്ച അ

വൻ കറ രം ചുമത്തപ്പെടുന്നു എന്ന

ല്ലാതെ മരണത്തിനു എങ്കിലും കെട്ട

കൾക്കു എങ്കിലും യൌഗ്ദ്യമായുള്ള ക

റ്റം ഒനും അവനിൽ ഇല്ല എന്ന

കണ്ടറിഞ്ഞു.

മ്പം പിന്നെ അം മനുഷ്യന്നായിട്ട

യെഹൂദന്മാരാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരി

ക്കുന്ന പതിയിരിപ്പ് എന്നൊട അറി

യിക്കപ്പെട്ടപ്പൊൾ, ഞാൻ ഉടനെ

രിക്കുന്നു. സുഖമായിരിക്ക.

മ്പ.ം പിന്നെ ആയുധകാർ തങ്ങ

ളൊട കല്പിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം പൌ

ല്പസിനെ ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു, അാത്രിയിൽ

അന്തിപത്രിസിലെക്കു കൊണ്ടുവന്നു.

മ്പ.വ. പിന്റെ ദിവസം അവർ ക

തിർക്കാതെ അവനൊട ക്രടെ പൊ

കുവാൻ വിട്ടിട്ട, കൊട്ടയിലെക്ക് തി

രിച്ചുപൊന്നു:
മ്പമ്പ അവർ കൈസറിയായിലെ

ക് എത്തി, ലെഖനം നാടുവാഴിക്ക

കൊടുത്താറെ, പൌലൂസിനെയും

അവന്റെ മുമ്പാകെ നിറുത്തി.

മ്പര. പിന്നെ നാടുവഴി ലെഖനം

വായിച്ചു, അവൻ എത ദെശത്ത്നി

നുള്ളവൻ എന്ന ചൊദിച്ചു. കിലി

കിയായിൽനിന്ന് എന്ന അറിഞ്ഞ

പ്പൊൾ,

മ്പ@ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവ

രും വരുമ്പൊൾ, ഞാൻ നിന്നിൽനി

ന്ന കെഠാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എ

റൊദെ'സിന്റെ നൂായസ്ഥലത്തിൽ

അവന്റെ കാതുകൊഠംവാൻ കല്പി

കയും ചെയ്തു.

വ_അ' അുായം.

്ഥ വെ_Iൗല്പസ തെത്തുല്ലസിനാൽ ബ

ബ ചുമത്തപ്പെടുന്നത്.-മം ബ

നിക്ക വെണ്ടി തന്നെ ഉത്തരം പ

റയുന്നത്._വരം അവൻ ക്രി

വിനെ നാടുവാഴിയൊടും അവ

ന്റെ ഭാഴ്ചയൊടും പ്രസംഗിക്കു

ന്നത്.-വ 5 നാടുവാഴി തന്റെ

സബ വിട്ടുപൊകയും വെപ?ലു

സിന്റെ കാരാഗൃഹത്തിൽ പാപ്പി

കയും ചെയ്യുന്നത്.

പിന്നെ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ

നി റെൻറ അടുക്കൽ അയച്ഛ, കുറ്റം ശൈഷം, പ്രധാനാചായ്യനായ അ

ചുമതുന്നവരൊടും തങ്ങൾക്ക് അവ നനിയാസ മൂപ്പന്മാരൊടും, തെരു

റെ നെരെയുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ നി; ലൂസ എന്ന ഒരു വാചാലനൊപ്പം ക്ര

രൻ മുമ്പാകെ പറവാൻ കല്പിച്ച് ടെ വന്ന, പൌലുസിനു വിതൊധ
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മായി നാടുവാഴിയുടെ മുമ്പാകെ | ജെ ഒക്കെയും ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളും.

ബൈാധിപ്പിച്ചു. ൻ യെഹൂദന്മാരും അം കാഴ്ച താ

വ. പിന്നെ അവൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ഇപ്രകാരം തന്നെ ആകന്നു എന്ന പ

പ്പൊൾ, തെരുല്പസ കുറ്റപ്പെടുത്തി |റഞ്ഞ, സമ്മതിച്ചു.

തുടങ്ങി, പറഞ്ഞു, മഹാ ശൈഷ്നാ | ചം അപ്പൊൾ് പറയെണ്ടുന്നതിന

യ ഫെലിക്സ്, ഞങ്ങൾ നിന്നാൽ | നാടുവാഴി പൌലുസിന ആംഗികം

ബഹു സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്ന കാട്ടിയപ്പൊൾ, അവൻ ഉത്തരമാ

തകൊണ്ടും, നിന്റെ വിചാരണ |യിട്ട പറഞ്ഞു. നി അനെകം സം

യാൽ ഠനം ജാതിക മഹാ യൊഗു വസരങ്ങളായിട്ട •രം ജാതിക്ക ന്യാ

മായുള്ള ക്രിയകൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്; യാധിപതിയായി ഇരുന്നവനാക

കൊണ്ടും, ന്നു എന്ന അറിക്കൊണ്ട്, ഞാൻ എ

ന ഞങ്ങൾ എല്ലാറ്റൊഴും എല്ലാട |റ്റവും സന്തൊഷത്തൊടെ ഇനി

വും സകല നന്ദിയൊടും അത കൈ കായിട്ട ഉത്തരം പറയുന്നു :

കൊള്ളുന്നു. കഥ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ വിപ്പാ

ര, എന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ അധി | നായിട്ട യെറുശലെമിലെക്കു പൊ

കം അസഹ്ല് പെടുത്താതെ ഇരിക്കെ യിട്ടു പന്ത്രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ അധി

ണ്ടുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ ചുരുക്കമായി പ|കമായില്ല എന്ന നി അറിയെണാം.

റയുന്നത നിന്റെ ദയ കൊണ്ടു കൊ ചവ വിശൈഷിച്ച ദൈവാലയത്തി

കെണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നൊട അ ൽ ഞാൻ യാതൊരുത്തനൊടും ത

പെക്ഷിക്കുന്നു. കിക്കുന്നതും, സഭകളിൽ ആകട്ടെ,

@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ oരം മനു നഗരത്തിൽ ആകട്ടെ ജനങ്ങളിൽ

ജൂനെ ഒരു വഷളനും, ഭൂലൈാക കലഹമുണ്ടാക്കുന്നതും ഇവർ കണ്ടിട്ടു

തിലുള്ള സകല യെഹൂദന്മാരുടെ മില്ല:

യും ഇടയിൽ കലഹമുണ്ടാക്കുന്നവ കമ്പ ഇവർ ഇപ്പൊക്ക എന്നെ ക

നും, നസറായക്കാരുടെ മതത്തിന് റ്റപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്വങ്ങളെ തെളി

പ്രമാണിയുമായി ഞങ്ങൾ. യിപ്പാനും ഇവക കഴികയില്ല.

ക്ബ ഛ. എന്നാൽ മതവിപരീതമെന്ന

നൂ ഇവൻ ദൈവാലയവും അശു ഇവർ പറയുന്ന മാറ്റപ്രകാtം ഞാ

ദ്ധമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇവനെ ഞ എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈ

ങ്ങൾ പിടിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ നൂായ വചെത്ത, നൂായപ്രമാണത്തിലും ദി

പ്രമാണപ്രകാരം വിധിപ്പാൻ മന ഘദശികളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ

സ്സായിരുന്നു. കല കാഴ്ച അചെയും വിശ്വസിച്ചു,

് എന്നാറെ വലിയ സനാപതി | സെവിക്കുന്നു എന്നും,

യായ ലൂസിയാസ വന്ന, അതിബ ച@ നീതിയുള്ളവരും നിതിയില്ലാ

ലാല്പാർത്തൊട ക്രടി ഇവനെ ഞ |ത്തവരുമായ മരിച്ചവരുടെ ജീവി

ങ്ങളുടെ കൈകളിൽനിന്ന് പിടിച്ച ചെഴുനില്ല ഉണ്ടാകുമെന്ന ഇവരും

കൊണ്ടുപൊയി, ക്രടി അനുസരിക്കുന്നതായുള്ള ആ

വ്വ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുവാനാ |ശാബന്ധവും ഇനിക ദൈവത്തി

യിട്ട ഇവനെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നവ ലെക് ഉണ്ട് എന്നും ഞാൻ നിന്നൊട

തൊട കല്പിച്ചു. ഇവനൊട നി ത 'അറിയിക്കുന്നു.

നെ വിസ്തരിച്ച്, ഞങ്ങൾ ഇവന്റെ | ചൗ മെലും ഇതിനാൽ ഞാൻ ദെ

മെൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന കാഴ്വങ്ങ |വത്തിലെ ക്കും മനുഷ്യരിലെക്കും ക
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മ്പ്ഥ നൂ അപ്പാനൊ. നടപ്പുകൾ വ@) അ.

റ്റമില്ലാത്ത മനസ്സാക്ഷി എപ്പൊഴും

ഉണ്ടാകവാനായിട്ട പരിചയിക്കുന്നു.

.ു ഇദപ്പാഠം അനെകം സംവ

ത്സരങ്ങൾക്കു പിമ്പ ഞാൻ എന്റെ റ

ജാതിക്കാഴ്ച ധമങ്ങളെയും വഴിപാ

ട്ടകളെയും കൊണ്ടുവരുവാൻ വന്നു.

ചവ്വ ഇതിനാൽ ആസിയായിൽ നി

നു.ള ചില യെഹൂദാർ ദ്വൈവാ

ലയത്തിൽ എന്നെ ശുദ്ധം ചെയ്യപ്പെ

ട്ടവനായി കണ്ടു. ജനക്കൂട്ടത്തൊട

ക്രടിയും അല്ല, കലമ്പലൊട ക്രടി

യുമല്ല.

ചൻ അവ4 എന്റെറ നെരെ വ

ല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇവിടെ

നിനെൻറ മുമ്പാകെ വന്ന, കറ റം ഫു

മത്തെണ്ടുന്നതായിരുന്നു.

വ.ം ആയതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവ

രുടെ ഇടയിൽ നിന്നപ്പൊൾ, മരി

ച്ചവരുടെ ജീവിച്ചെഴുനില്പിനെ ക

റിച്ച ഞാൻ ഇന്ന നിങ്ങളാൽ വിസ്ത

രിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ഞാൻ വിളിച്ച

പറഞ്ഞിട്ടുള്ള  ും ഒരു വാക്കിന്റെ

കറിച്ചല്ലാതെ,

വ.ം ഞാൻ വിസ്താരസഭയുടെ മു

മ്പാകെ നിന്നപ്പൊൾ, ഇവർ യാ

തൊരു അന്യായവും എന്നിൽ കണ്ടി

ട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തന്നെ പറയട്ടെ.

വ.വ. ' ഫെലിക്സ് ംൻം കാവ്വങ്ങളെ

കെട്ടപ്പൊൾ, ഠൻം മാറ്റത്തെ കുറിച്ച

എറ്റവും വിവർമായി അറിഞ്ഞിട്ട,

വ ിയ സൈനാപതിയായ ലൂസിയാ

സ വരുമ്പൊൾ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ

കാവ്വം നല്ലവണ്ണം വിചാരിച്ചുകൊ

♔ 0 ലെമ്ന വാ അവ6 0 അയ

-2. -

വ.. പിന്നെ പൌലുസിനെ സ്മ

ക്ഷിപ്പാനും സാധ്iനതയൊടിരു

തുവാനും അവന ശുശ്രഷ് ചെയ്യു

ന്നതിനു എങ്കിലും അവ ന്റെ അടു

ക്കൽ വരുന്നതിനു എങ്കിലും അവ

റെൻറ സ്റ്റെഹിതന്മാരിൽ ഒരു അനൊ

അവൻ ശതാധിപനൊട കല്പിച്ചു.

വര. T പിന്നെ കറയ ദിവസങ്ങ

ൾ കഴിഞ്ഞ ശൈഷം ഫെലിക്സ് യെ

ഫ്രഭ സ്രിയായ തന്റെ ഭാഴ്ച ട്രൊ

സില്ലായൊട ക്രടി വന്ന, പൌല്പസി

നെ വരുത്തി, ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശപാ

സത്തെ കുറിച്ച് അവനിൽനിന്നു കെ

ട്ട്,

വl@ എന്നാറെ അവൻ നീതിയെ

യും, ഇച്ഛയടക്കത്തെയും, വരുവാ

നുള്ള നൂായവിധിയെയും കുറിച്ച

വൃവഹരിക്കുമ്പൊൾ ഫെലിക്സ് ഭയ

6 -്ട്. നി ഇപ്പൊൾ പൊക; ഇനി

ക്ക് നല്ല സമയമുള്ള പ്പൊൾ ഞാൻ

നിന്നെ വിളിപ്പിക്കുമെന്ന ഉത്തരമാ

യിട്ട പറഞ്ഞു.

വു വിശൈഷിച്ചും അവൻ പൌലു

സിനെ വിട്ടയപ്പാനായിട്ട, തനിക്കു

അവനാൽ ദ്രവൃം തർപ്പെടുമെന്നഅ

വൻ നിരൂപിച്ചു: അത6) കാണ്ട അ

വൻ പലപ്പൊഴും അവനെ വിളി

പ്പിച്ചു. അവനൊട സംസാരിച്ചു.

വ. പിന്നെ അണ്ട സംവത്സരം ക

ഴിഞ്ഞതിന്റെ ശൈഷം, ഫെലിക്സി

ന്റെ പട്ടത്തിൽ പൊക്കിയുസ് ഫെ

സ്തുസ് മറുനാടുവാഴിയായി വന്നു.

അപ്പൊൾ ഫെലിക്സ ചെയഹൂദന്മാക്ക

ദ്യ കാട്ടുവാൻ മനസ്സായി, പൌ

ല്പസിന്റെ കാവപ്പെട്ടവനായി വിട്ട

പൊയി.

വG) അദ്ധ്യായം.

. പൌലുസ് ഫെസ്കൂസ് ന്റെ മുമ്പാ

കെ യെഫ്രഭാൻാൽ കുറ്റം ചു

മത്തപ്പെടുന്നത കൈസറിലെക്ക

അഭയം ചൊല്ലുന്നത്.

പിന്നെ ഫെസ്മ സ ആ അധികാര

ത്തിൽ വന്നിട്ട്ന്ന ഭിവസം കഴി

ഞ്ഞതിന്റെ റ ശെഷം, അവൻ കൈ

സറിയായിൽനിന്ന യെടുശലമിലെ

ക പൊയി.

5ം വിക്ക,ാധിക്കാതെ ഇരിപ്പാനും , വ. അപ്പൊൾ പ്രധാനാചാഴ്വനും



അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ വG അ. ബ്ഥ5)

ഒയഹൂദന്മാരിൽ പ്രധാനമോരും | റുശലമിലെക പൊയി, അവിടെ

പൌലുസിന വിതൊധമായി അവ ംൻം സംഗതികളെ കുറിച്ച് എന്റെ

നെ ബൊധിപ്പിച്ചു, അവനൊട യാ മുമ്പാകെ വിസ്തരിക്കപ്പെടുവാൻ നി

ചിച്ചു, |നക മനസ്സുണ്ടൊ? എന്ന പറഞ്ഞു.

മ്പ വഴിയിൽ അവനെ കൊന്നു | ചം അപ്പൊൾ പൌല്പസ, ഞാൻ

കളുവാൻ പതി ഇരുന്നുകൊണ്ടഅവ കൈസറിന്റെ നൂായാസനത്തി

നെ യെറുശലമിലെക്കു വിളിപ്പിപ്പാ ഒൻറ മുമ്പാകെ നില്ലക്കുന്നു. അവി

ൻ തക്കവണ്ണം അവന വിസൈാധമാ| ടെ ഞാൻ വിസ്തരിക്കപ്പെടെണ്ടിയവ

യി കൃപ വെണമെന്ന അപെക്ഷിച്ചു. |നാകുന്നു. ഞാൻ യെഹൂദന്മാഷ് ഒരു

ര എന്നാറെ ഫെസ്കൂസ ഉത്തരമാ, അനൂായവും ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്രകാ

യിട്ട, പൌലൂസ കൈസറിയായിൽ |രം നീയും നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നു.

തന്നെ കാക്കപ്പെടെണമെന്നും, താ} •ഫ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ

നും ശീഘ്രമായി അവിടെ പൊക അനൂായം ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും, മര

മെന്നും പറഞ്ഞു.

@-അത്കൊണ്ട നിങ്ങളിൽ (പ്രാ

പൂിയുള്ളവർ ക്രടെ പൊന്ന, ഠരം മ

നുഷ്യനിൽ വല്ല ദുഷ്ടതയും ഉണ്ട് എ

ങ്കിൽ അവനെ കററപ്പെടുത്തട്ടെ എ

ന്ന അവൻ പറഞ്ഞു.

ജ പിന്നെ അവൻ അവരുടെ ഇ

ടയിൽ പത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അധി

കം താമസിച്ചതിന്റെ ശൈഷം, അ

വൻ കൈസറിയായിലെക്കു പൊ

യി : പിറെറ ദിവസം വ്വായാസന

ത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട, പൌലുസിനെ കൊ

ണ്ടുവരുവാൻ കല്പിച്ചു.

അവൻ വന്നപ്പൊൾ, യെറുശല

മിൽനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള യെഫ്രദന്മാർ

തങ്ങൾക്കു തെളിയിപ്പാൻ കഴിയാ

ത്ത പല ഘനമുള്ള കുറ്റങ്ങളെ

പൌലുസിന്റെ മെൽ ചുമത്തിക്കൊ

ണ്ട, ചുറ്റും നിന്നു.

വ്വ അവൻ ഞാൻ യെഹൂദന്മാരു

ടെ വൃായപ്രമാണത്തിന് വിതൊ

ധമായി എങ്കിലും, ദൈവാലയത്തി

ന വിഖഅാധമായി എങ്കിലും, കൈ

സറിന വിരൊധമായി എങ്കിലും ഒ

രു ദൊഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ത

നിക്കായിട്ട ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

ൻ എന്നാൽ ഫെസ്സസ യെഹൂദന്മാ

ക ദയ കാട്ടവാൻ മനസ്സായി, പൌ

ണത്തിന യൊവ്വമായി വല്ലതും ചെ

യൂിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, മിക്കുന്നതിന

ഞാൻ വിരൊധിക്കുന്നില്ല. ഇവർ എ

ന്റെ മെൽ ചുമരത്തുന്ന കാഴ്വങ്ങളിൽ

ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നവരികിൽ,

എന്നെ അവക് എല്ലിപ്പാൻ ഒരുത്ത

നും കഴികയില്ല. ഞാൻ കൈസറി

ലെക്കു അഭയം ചൊല്ലുന്നു എന്ന പ

റഞ്ഞു.

ഥവ. അപ്പൊൾ ഫെസ്സസ്താൻ ആ

ലൊചന സഭയൊട സംസാരിച്ചി

ട്ട, നീ കൈസറിലെക്കു അഭയം

ചൊല്ലിട്ടുണ്ടൊ? നീ കൈസറിന്റെ

അടുക്കലെക്കു പൊകം, എന്ന ഉത്ത

രമായി പറഞ്ഞു.

ചമ്പ | പിന്നെ ചില ദിവസങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശൈഷം, അഗ്രിപ്പ

രാജാവും ബെനികെയും ഫെസ്റ്റസി

നെ വന്ദിപ്പാൻ കൈസറിയായി

ബ് ബ്,

ഫര. അവിടെ അവർ വളരെ ദി

വസങ്ങൾ പാത്തപ്പൊൾ, ഫെസ

സ പൌലുസിന്റെ റ സംഗതി സംജാ

വിനൊട അറിയിച്ചു, ഫെ ിക്സാ

ൽ കാവലിൽ വെച്ച വീടം പെട്ട ഒരു

മനുഷ്യൻ ഉണ്ട്:

ച@ ഞാൻ യെറുശലമിൽ ഇരുന്ന

പ്പൊൾ, പ്രധാനാചായ്യന്മാരും യെ

ലൂസിനൊട ഉത്തരമായിട്ട, നി യെ ഫ്രദന്മാരുടെ ഭൂപ്പാരും അവനെ



മ്പ്ഥവ്വ അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ വ@് ആ.

കുറിച്ച് എന്റെ ബൈാധിപ്പിച്ചു. അ| തെക്കും കാക്കപ്പെടുവാൻ കല്പിച്ചു എ

വന വിരോധമായി നൂായവിധി ന്ന പറഞ്ഞു.

ചൊദിച്ചു. വ.വ. അപ്പെ" അഗ്രിപ്പ ഫെസ്റ്റു

ച് അവരൊട ഞാൻ ഉത്തരമാ | സിനൊട, ഞാനും ആ മശ ു നി

യി, കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുന്നവ ത |ൽനിന്ന കൊൻ ഇച്ഛിക നു എ

നെ കറ്റം ചുമത്തുന്നവരുടെ മുഖ ന് പറഞ്ഞു. നാളെ നിനക്കു അവ

താവിൽ നിന്ന, തന്റെ മെൽ ചുമ നിൽനിന്ന കൊകാം എന്ന അവൻ

ത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റത്തെ കുറിച്ച ത

നിക്കായിട്ട തന്നെ ഉത്തരം പറവാൻ

അവന ഇടകിട്ടുന്നതിനു മുമെമ്പ, ഒ

രു മനുഷ്യനെ ജീവനാശത്തിന് എ

ല്പിക്കുന്നത റൊമക്കാക്ക് മയ്യാദയില്ല

എന്ന പറഞ്ഞു.

. അത്കൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ

വന്നു, ക്രടിയപ്പൊൾ, ഞാൻ ഒട്ടും

താമസം ചെയ്യാതെ പിന്റെ ദ്വ

സം നൂായാസനത്തിൽ ഇരുന്ന, ആ

മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കല്പി

കവ്വ അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ

വർ നിന്നാറെ, അവർ ഞാൻ നി

രൂപിച്ചിരുന്ന കുറ്റങ്ങളിൽ ഒന്നും

അവന വിതൊധമായി ബൌധിപ്പി

-ില്ല.

ാൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്ത മതത്തെ

കുറിച്ചും, മ ിച്ചവനായ യെ ശു എ

പറഞ്ഞു.

വമ്പ പിന്നെ പിറെറ ദിവസം അ

ഗ്രിപ്പയും ബെനിക്കെയും മഹാ കൊ

ലാഹലത്തെ"ട കൂടെ വന്ന, വലി

യ സെനാപതിമാരൊടും നഗരത്തി

ലെ പ്രധാനികളൊടും കൂടെ കെ

ാക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലെക്കു കടനപ്പൊ

ക, ഫെസ്കസിന്റെ കല്പന പ്രകാ

രം പൌല്പസ കൊണ്ടുവന്ധപ്പെട്ടു.

വര. അപ്പൊ:N ഫെസ്റ്റസ് പറഞ്ഞു,

അഗ്രിപ്പ രാജാവെ, ഞങ്ങ ളൊട ക്ര

ടെ ഇവിടെയുള്ള സകല മനു ു

തെ, ഠരം മനുഷ്യനെ നിങ്ങഠം കാ

ണനുന്നുവല്ലൊ, അവനെ കുറിച്ച ചെയ

ഫ്രദന്മാരുടെ സംഘം ഒക്കെയും ചെയ

റുശലമിലും ഇവിടെയും എന്നൊട

അപെ ക്ഷിച്ചു. ഇവൻ ഇനി ജീവ

നൊടിരിക്കെണ്ടുന്നവനല്ല എന്ന വി

ളിച്ച പറ5ഞ്ഞു.

ന്ന ഒരുത്തൻ ജീവനൊടി(ിക്കുന്നു വ 8 എന്നാൽ അവൻ മരണത്തി

എന്ന പൌല്പസ പറഞ്ഞതിനെ ക ന യൊവ്വമായി ഒന്നും ചെയൂട്ടില്ല

റിച്ചും ചില തകങ്ങൾ മാത്രം അവ എന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞു, എങ്കിലും അ

ക് ഇവന്റെ നെതെ ഉണ്ടായി. വൻ താനായി അഗുസ്സസിലെക്കു അ

വം എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള തി ഭയം ചൊല്ലിയിരിക്ക-ണ്ട അവ

ത്തെ കുറിച്ച ഞാൻ സംശയിക കൊ നെ അയ്പ്പാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചി

ണ്ട അവൻ യെറുശലമിലെക്കു ചെ, രിക്കുന്നു.

ന്ന അവിടെ (Uം സ: ഗതികളെ ക വസ്ത അവനെ കുറിച്ച എന്റെ ഠ പ്ര

റിച്ച വൃായം വിധിക്കപ്പെട്ടുവാൻ മ ഭുവിന എഴുതുവാൻ നിശ്ചയമുള്ള

നസ്സുണ്ടൊ എന്ന അവനൊട ചൊ; കായ്യം ഒന്നും ഇനിക്കില്ല : അത്കൊ

ദിച്ചു. | ബട്ട വിസ്താരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ റ ശൈ

വ-ം എന്നാറെ പൌല്പസ താൻ അ ഷം, എഴുതുവാൻ വല്ലതും ഇനിക

ഗുസ്തസിന്റെ നൂായവിധിക്കു കാക്ക ഉണ്ടാകെണ്ടുന്നതിനായിട്ട, ഞാൻ ഇ

പ്പെടെണമെന്ന അഭയം ചൊല്ലിയ വനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെയും, വി

പ്പൊൾ, ഞാൻ അവനെ കൈസ , ശൈഷമായി, അഗ്രിപ്പ രാജാവെ,

ദിഖൻ അടുക്കൽ അയക്കുന്നത് വിനിന്റെ മുമ്പാകെയും കൊണ്ടുവന്നു.
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വ5, എന്തെന്നാൽ കാവലെട്ട ഒരു

ത്ത നെ അയകയും, അവന്റെ മെൽ

[ചുമത്തപ്പെട്ടു കറ്റങ്ങളെ അറി

യിക്കാതെ ഇരികയും ചെയ്യുന്നത്, അ

കായ്യം എന്ന ഇനിക്കു തൊന്നുന്നു.

വന്ന അദ്ധ്യായം.

ഥ പൌല്പസ അഗ്രിപ്പയുടെ മുമ്പോ

കെ തന്റെ റ നടപ്പിന്റെ അവ

സ്ഥയും.-ഫവ തന്റെ മനസ്സതി

രിവും അറിയിക്കുന്നത്._വ. ഫെ

സ്തുസ് അവനെ ഭ്രാന്തനെന്ന ക

ല്പിക്കുന്നത്.

അപ്പൊൾ അഗ്രിപ്പ പൌലുസി

നൊട. നിനക്ക വെണ്ടി പറവാൻ

നിനക്ക അനുവാദം ഉണ്ട് എന്ന പ

റ5ഞ്ഞു. അപ്പൊൾ പൌല്പസ കയ്യെ

നീട്ടി, തനിക്കായിട്ട ഉത്തരം പറ

ഞ്ഞു :

വ അഗ്രിപ്പ രാജാവെ, ഞാൻ യെ

ഫ്രദന്മാരാൽ ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന

സകല കാഴ്വങ്ങളെ കുറിച്ചും നി

ന്റെ റ മുമ്പാകെ ഞാൻ ഇന്ന ഉത്ത

രം പറവാൻ ഇരിക്കുന്നത്കൊണ്ട്,

എന്നെ ഭാശുവാനെന്ന ഞാൻ വിചാ

ിക്കുന്നു.

മ്പ ഏറ്റവും പ്രതെ,കമായിട്ടു നീ

യെഫ്രദാന്മാക്കുള്ള സകല മയ്യാദക

ളെയും തകങ്ങളെയും അറിയുന്നവ

നാകുന്നുവട്ടൊ : അത്കൊണ്ട് ക്ഷമ

യൊടെ ഇനിക്ക ചെവിക്കൊളൈ

ണമെന്ന് ഞാൻ നിന്നൊട അപെ

ക്ഷിക്കുന്നു.

കാരം, ഞാൻ പറിഗെശനായി ജീവ

നം ചെയ്തു എന്ന് അവർ ആദി മു

തൽ എന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ണു ഇപ്പൊളും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്ക

നാരൊട ദൈവത്താൽ ചെയ്യപ്പെട്ട

വാശത്തത്തിന്റെ ആശാബന്ധത്തി

ന വണ്ടി ഞാൻ നൂായം വിധിക്ക

പ്പെടുന്നവനായി നില്ക്കുന്നു :

9 ആ [വാദത്തിലെക്] ഞങ്ങ

ളു ടെ പന്ത്രണ്ടു ഗൊത്രങ്ങളും ഇട

വിടാതെ അാവും പകലും ദൈവ

ബസ് സെവിച്ചുകൊണ്ട്, cഏതു വാ

നായിട്ട ആശപ്പെടുന്നു. അഗ്രിപ്പ

ൻാജാ6,വ, ഠൻം ആ ശാബന്ധം നി

മിത്തമായിട്ട ഞാൻ യെഹൂദന്മാരാൽ

കറ്റ • ഫുമത്തപ്പെടുന്നു.

വ്വ ദൈവം മരിച്ചവരെ ഉയിപ്പി

ക്കുന്നത വിശ്വാസമില്ലാത്ത കാഴ്വം എ

ന്ന നിങ്ങളാൽ എന്തിനു വിചാരിക്ക

പ്പെടുന്നു ? -

ൻ ഞാനും നസറായക്കാരനായ

യെ ശുവിന്റെ നാമത്തിനു വിക്കരാ

ധമായി പല കാഴ്വങ്ങളെയും ചെ

യ്യെണ്ടുന്നതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ത

ന്നെ നിരൂപിച്ചു സതൃം.

.ഠം അപ്രകാരം ഞാൻ യെറുശല

മിൽ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ട്. ഞാൻ പ്രധാ

നാചായ്ക്കന്മാരിൽനിന്ന് അധികാരം

ലഭിച്ച, പരിശുദ്ധമുള്ളവരിൽ പല

തെയും കാരാഗൃഹങ്ങളിൽ ഇട്ടടെച്ചു;

അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പൊ ളൂ.ം ഞാൻ

അവക വിഖാധമായിട്ട എന്റെ തെ

വാക്കു കൊട്ടതു.

ര എന്റെ ബാല്ല്യവയസ്സ മുതൽ ച്ച ഞാൻ പലപ്പൊഴും സകല

എന്റെ നടപ്പിന്റെ അവസ്ഥ, ആ സഭകളിലും അവരെ ശിക്ഷിച്ചു, ദു

ടി മുതൽ യെറുശ്ലെ.മീൽ എന്റെ ഷണം പറവാനായിട്ട അവരൊട

സപജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാ ഹെമിച്ച ഞാൻ അവക വിതൊധ

യത, യെഹൂദന്മാർ എല്ലാവരും അ മായി മഹാ വെറിയനായിരുന്നു,അ

റിഞ്ഞിരിക്കുന്നു: നൂ നഗരങ്ങൾ വരെക.ം അവരെ

@ സാക്ഷിപ്പെടുത്തുവാൻ അവ4|പീഡിപ്പിക്കയും ചെയ്തു.

മനസ്സായിരുന്നാൽ, ഞങ്ങളുടെ വ | ചവ ഇതിനായിട്ട ഞാൻ പ്രധാ

ലത്തിൽ മഹാ കടുപ്പമുള്ള മത പ്ര|നാചായ്ക്കന്മാരിൽനിന്ന് ലഭിച്ച അധി
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കാരത്തൊടും ഉത്തരവൊടും കൂടെ

ലമസ്റ്റൊസിലെക്കു പൊകവൊൾ,

ചമ്പ രാജാവെ,

ന്ന സ്തൂൺറ പ്രകാശത്തെക്കാൾ അ

ധികമായുള്ള ഒരു വെളിച്ചം എന്നെ

യും എന്നൊ5 ക്രടെ പ്രയാണം ചെ

യുവരെയും ചുറ്റി പ്രകാശിക്കുന്നത

ക5ണ്ട്,

ഛ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും

നിലത്ത് വിണാപ്പൊൾ, എന്നൊട

സംസാരിച്ച, ശൌലെ, ശൌലെ, നീ

എന്തിന എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു? മു

ള്ളുകളുടെ നെതെ ഉതെക്കുന്നത

നിനക വിഷമമുള്ളതാകുന്നു, എന്ന

എബ്രായ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ഒരു

ശബ്ദം ഞാൻ കെട്ടു.

ക@ അപ്പൊൾ ഞാൻ, നി ആരാ

കന്നു, കതാവെ? എന്ന പറഞ്ഞു.

എന്നാറെ അവൻ, ഞാൻ നി ഉപ

ഭൂവിക്കുന്ന യെശുവാകുന്നു.

.ം. എന്നാൽ നി എഴുനീറ്റ കാലു

റപ്പിച്ച നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ദൈവശുശ്രൂഷ

കാരനായും, കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ

യും, ഞാൻ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷമാക

വാനുള്ള കാഴ്വങ്ങളെയും കുറിച്ച ഒ

രു സാക്ഷിയായും നിയമിപ്പാനുള്ള

കായ്യത്തിനായിട്ടു തന്നെ ഞാൻ നി

നക പ്രതൃക്ഷനായി;

ച5 ജനത്തിൽനിന്നും പുറജാതി

കളിൽനിന്നും നിന്നെ രക്ഷിച്ച്,

.ു അവക എന്നിലുള്ള വിശ്വാസം

കൊണ്ട പാപമൊചനവും, പരിശു

ദ്ധമാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ അ

വകാശവും ലഭിക്കെണ്ടുന്നതിന്, അ

വരുടെ കണ്ണുകളെ തുറപ്പാനായി

ട്ടും, അവരെ ഇരുളിൽനിന്ന വെളി

ച്ചത്തിലെക്കും, സാത്താന്റെ ശക്തി

യിൽനിന്ന ദൈവത്തിലെക്കും തിരി

പ്പാനായിട്ടും, ഞാൻ ഇപ്പൊൾ നി

ക്കുന്നു, എന്ന പറഞ്ഞു.

| ഫൻ ഇതകൊണ്ട്, അഗ്രിപ്പ രാജാ

മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ വെ, ഞാൻ

ഞാൻ വഴിയിൽ ആകാശത്തിൽനി

ആ പരമദഗ്ദനത്തി

ന അനുസരണമില്ലാത്തവനായിരു

ന്നില്ല;

വം എങ്കിലും ഒന്നാമത ലമസ്കൊസി

ലും, പിന്നെ യെറുശലെമിലും, യെ

ഫ്രദിയായിലെ സകല ദെശങ്ങളി

ലും ഉള്ളവക്കും, പിന്നെ പുറജാതി

കാക്കുന്നു, അവർ അനുതാവപ്പെട്ട

ദൈവത്തിലെക്കു മനസ്സതിരിഞ്ഞ,

അനുതാപത്തിന യൊവ്വമുള്ള പ്രവൃ

ത്തികളെ ചെയ്യെണം എന്ന അറി

വ.വ. 6രം കാഴ്വങ്ങൾ നിമിത്തം ചെയ

ഫ്രദന്മാർ ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച

എന്നെ പിടിച്ചു. പിന്നെ [എന്നെ)

കൊല്ലുവാനായിട്ട ശ്രമിച്ചു.

വ.വ. ആകയാൽ ദൈവത്തിൽനിന്ന

സഹായം ലഭിക്കുകൊണ്ടു, ഞാൻ ഇ

നെ വരെയും ചെറിയവക്കും വലി

യവകം സാ ക്ഷിപ്പെടുത്തികൊണ്ടു

നില്ലുന്നു, ദിഘദിമാരും മൊശെ

യും സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കാഴ്ച

ങ്ങൾ,

പമ്പ, ക്രിസ്തു കല്ക്കപ്പെട്ടെണമെന്നും,

മരിച്ചവരുടെ ഉയിപ്പിൽ അവൻ

മുമ്പനായിരുന്ന, ജനത്തിനും പുറ

ജാതികൾക്കും വെളിച്ചം അറിയി

കെണമെന്നും ഉള്ളവയല്ലാതെ മ

റൊന്നും ചൊല്ലുന്നില്ല.

വര് അവൻ ഇപ്രകാരം തനി

ക വെണ്ട ഉത്തർം പഠ5ഞ്ഞുകൊ

ണ്ടിരിക്കുമ്പൊൾ, ഫെബ്ബ്സ മഹാ ശ

ബ്ദത്തൊട ക്രടെ, പൌലുസെ, നി

ഭ്രാന്തനാകുന്നു ; എറിയ വിദ്ദ്യ നബ

ന്നെ ഭ്രാന്ത പടിപ്പിക്കുന്നു, എന്ന പ

റഞ്ഞു.

വ@ എന്നാറെ അവൻ, മഹാ ശൈ

ഷ്ടനായ ഫെസ്സസെ, ഞാൻ ഭ്രാന്ത

നല്ല; സതൃവും സുബുദ്ധിയുമുള്ള വ

നെ ആയവരുടെ അടുക്കൽ അയ ചനങ്ങളെ അ6ത്ര വറയുന്നത്.



അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ വg അ. മ്പവ-്ഥ

വ.സ്ന എന്തെന്നാൽ ഠരം വസ്തുതക

ളെ കുറിച്ച രാജാവ അറിയുന്നു. അ

തകൊണ്ട് അവന്റെ റ മുമ്പാകെയും

ഞാൻ ധൈയ്യത്തൊടെ പറയുന്നു :

എന്തെന്നാൽ ഇത് ഒരു കൊണ്ടിൽ ന

ടന കാവ്വമല്ലായ്തുകൊണ്ട്, ംൻം കായ്ക്കു

ങ്ങളിൽ ഒന്നും അവനിൽനിന്ന മം,

ഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമല്ല എന്ന ഇനിക്ക് ബൊ

ധിച്ചിരിക്കുന്നു.

വ9 അഗ്രിപ്പ രാജാവെ, നീ ദിഘ

ദഗ്ദികളെ വിശപസിക്കുന്നുവൊ? നി

വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന ഞാൻ അറി

യുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

വവ്വ അപ്പൊൾ അഗ്രിപ്പ പൌലു

സിനൊട, ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാ

കെണ്ടുന്നതിന് അല്പം കുറെ നീ എ

നെ സമ്മതപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറ

ഞ്ഞു.

വൻ അപ്പൊൾ പൌല്പസ, നീ മാ

ത്രമല്ല, ഇന്ന എന്നിൽനിന്ന് കൊ

ന്നവർ എല്ലാവരും അല്പം കുറെ അ

ല്ല. മുഴുവനും •രം കെട്ടുകൾ ഒഴി

കെ എന്റെ പൊലെ ആകെൺമെ

ന ദൈവത്തിൽ ഞാൻ അപെക്ഷി

ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

മ്പം ' പിന്നെ cരം കാഴ്വങ്ങളെ

അവൽ പഠഞ്ഞപ്പൊൾ, അാജാവും,

നാടുവാഴിയും, ബെനിക്കെയും, അ

വരൊട ക്രടെ ഇരുന്നവരും എഴു

നിറ്റു:

ബ. പിന്നെ അവർ വെറിട്ട പൊ

യി, ംരം മനുഷ്യൻ മരണത്തിന് എ

ങ്കിലും, കെട്ടുകൾക്കു എങ്കിലും യൊ

ശൃമായിട്ടുള്ളത ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല

എന്ന തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു.

മ്പവ. അപ്പൊൾ അഗ്രിപ്പ ഫെസ്റ്റു

സിനൊട. cരം മനുഷ്യൻ കൈകസ

റ ലൈക അഭയം ചൊല്ലാതെ ഇരുന്നു

എങ്കിൽ, വിട്ടയക്കപ്പെടുവാൻ കഴി

യുമായിരുന്നു.

വ_C) അഡ്രായം.

ച പൌല്പസ റൊമായിലെക്കു കപ്പൽ

കയറി -- ം യാത്രയുടെ അപ്

കടം മുമ്പുക്രട്ടി പറയുന്നു.-ക്ക

എങ്കിലും വിശ്വസിക്കപ്പെടാത്തത്.

ഫ്ര. അവർ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ കൊ

ണ്ട റയുന്നത്._രു കപ്പൽ ചെ

തപ്പെടുന്നത്.-ര-വ. എങ്കിലും എ

ല്ലാവരും യഥാസുഖത്തൊടെ ക

6 (Uക്ക് എത്തുന്നത്.

പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്താലിയായിലെ

ക്ക കപ്പൽ കയറി പൊകെണ്ടുന്നതി

ന നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടപ്പൊൾ, അവർ

പൌല്പസിനെയും കാവപ്പെട്ട മറ്റ

ചില തയും അഗുസ്തസിന്റെ സൈ

വ്വത്തിൽ ശതാധിപനായ യൂലിയുസ്

എന്ന നാമമുള്ള ഒരുത്തനെ എലിഷ്ട.

വ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അദ്രമുത്തിയ

ത്തെ കപ്പൽ കയറി, ആസിയായി

ലെ കർക്ക് അരികെ ക്രടി ഒ

ടുവാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, നികി

പൊയി; തെസ്സലൊനിക്കയിലുള്ള മ

കെദൊനിയക്കാരനായ അരിസ്തുക്കു

സ ഞങ്ങളൊട കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബ ഞങ്ങൾ പിറെറ ദിവസം സി

ദൊനിൽ അടുത്തു, വിശെഷിച്ച യൂ

ലിയുസ് പൌലുസിനെ വളരെ പ്രി

തിയൊടെ വിചാരിച്ച്, അവന്റെ

സ്റ്റെ ഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ വിശ്ര

മപ്പെടുവാനായിട്ടു പൊകവാൻ അ

വന അനുവാദം കൊടുത്തു.

ര. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെനി

ന്ന നീക്കി പുറപ്പെട്ട, കാറ്റുകൾ വി

പർിതമായിരുന്നത്കൊണ്ട്, കപ്ലൊ

സിനു താഴെ കൂടി ഒ ടി.

@ ക്ലിക്കിയായിലെയും ഫുലി

യായിലെയും കടലിൽ കൂടി ഒട യാ

റെ ഞങ്ങ് ലിഷിയായിലുള്ള മിറാ

യിഷ വന്നു.

സ്ത വിനൈശഷിച്ച അവിടെ ഇത്താ

ലിയായിലെക്കു പൊകുന്ന ഒരു അല



മ്പവവ. അപ്പൊസ്ലൊ. നടപ്പുകൾ വര് അ,

ക്ലത്രിയ കപ്പലിന്റെ ശതാധിപൻ ക , ദൂടെ ആലൊചന പ്രകാരം സിദ്ധി

ണ്ടു, ഞങ്ങളെ അതിൽ കയറ്റി. ച്ചു എന്ന അവർ വിചാരിച്ചിട്ട, [അ

് പിന്നെ കാറ്റ ഞങ്ങളെ സമ്മ വിടെനിന്ന്) വുറപ്പെട്ട, നെക്രത്തെ

തികായികകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ വളരെ |കു സമീപമായി ഒടി.

ദിവസങ്ങൾ പതുക്കെ ഒടി, ക്സിദ| ഛ. എങ്കിലും എറ നെഅം കഴിയാ

സിന്റെ നെരെ പ്രയാസത്തൊടെ |തെ അതിന വിതൊധമായി യൂറൊ

വന്നപ്പൊൾ, ഞങ്ങൾ ക്രെനെത്തക്ക രാ ക്ലിലൊൻ എന്ന ചൊല്ലപ്പെടുന്ന കൊ

ഴെ കൂടി സില്ലാനെകു നെരെ ഒടി:|ടുങ്കാറ്റ ഉണ്ടായി.

വ്വ പിന്നെ അത പ്രയാസത്തൊടെ ഫ@ പിന്നെ കപ്പൽ അകപ്പെട്ട,

കടന്ന, നല്ല തുറമുഖങ്ങൾ എന്ന ചൊ കാറ്റീന നെസെ ചെല്ലുവാൻ വ ഹി

ല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെക്കു വന്നു ; യാതെ ആയപ്പൊൾ, ഞങ്ങൾ അത

ല്ശ്യ എന്ന നഗരം അതിനു സ കൈവിട്ടു കൊണ്ടുപൊകപ്പെട്ടു.

മിപമായിരുന്നു. ചന്ദ്ര പിന്നെ ക്ലൌലയെന്ന പെരു

ൻ പിന്നെ വ2 തെ കാലം ചെന്ന, ചെളാരു ദ്വീപിന് താഴെ ഓടിട്ട,

പിന്നെയും ഒടുന്നത് അപകടമായി ഞങ്ങൾ തൊണ്ടി സ്വാധീനമാക്കു

തിന്റപ്പൊൾ, അന്ന നൊമ്പ കഴി വാൻ പ്രയാസത്തൊടെ കഴിഞ്ഞു.

ഞ്ഞുപൊയതകൊണ്ട്, പൌലുസ[അ ക9 അത് വലിച്ചു കയഠറിയപ്പൊ

വരെ) ഒമ്മപ്പെടുത്തി,  ു. അവർ ഉപായങ്ങൾ ചെയ്തു. ക

ഥം അവതൊട, പുരുഷന്മാരെ, പ്പലിനെ ചുറ്റ'കെട്ടി : പിന്നെ ചു

ംരം യാത്ര ചരക്കിനും കപ്പലിനും ഴിമണലിൽ വീഴുമെന്ന ഭയപ്പെട്ടിട്ട

മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവങ്ങൾക്കും ക്ര അവർ പാഷ്ട്ര,ജെ. ഇറക്കി, ഇപ്രകാ

ടെ ഉപദ്രവത്തൊടും വളരെ ചെ' രം തന്നെ കൊണ്ടുപൊകപ്പെട്ടു.

തത്തൊട്ടും കൂടിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ =വ്വ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റി

കാണുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു. നാൽ എറ്റവും കിപ്പെഴ്സൽ മറിക്കപ്പെ

ച്ച എന്നാന്റെ ശതാധിപൻ പൌ ട്ടതകൊണ്ട്, പിറെറ ദിവസം അ

ലൂസിനാൽ ചൊല്ലപ്പെട്ട കാഴ്വങ്ങളെ വർ കപ്പലിന ഭാരമില്ലാതാക്കി.

ക്കാഠം, മാലുമിയെയും കപ്പലിന്റെ മൻ മൂന്നാം ദിവസം ഞങ്ങൾ ക

ഉടയകാരനെയും അധികമായി വി പ്പലിന്റെ അകാപ്പ ഞങ്ങളുടെ കൈ

ശ്വസിച്ചു. |കൾ കൊണ്ടു തന്നെ പുറത്ത കളഞ്ഞു.

.cവ അത്രയുമല്ല ആ തുറമുഖം വ്' വ.ം പ നെ വളരെ ദിവസങ്ങളാ

ഷകാലത്തിൽ പാപ്പാൻ സുഖമുള്ളത യിട്ട സ്മയ്യനാകട്ടെ നക്ഷത്രങ്ങളാ

ല്ലായ്തുകൊണ്ട്, ഫൊനികയിൽ വഷ കട്ടെ കാണപ്പെടായിക്കൊണ്ടും,

കാലത്തിൽ പാപ്പാനായിട്ടു, അവി മഹാ കൊടുങ്കാറ്റ ഞങ്ങളുടെ മെൽ

ടെ എതപ്രകാരം എങ്കിലും എതു വർിക്കൊണ്ടും, ഞങ്ങൾ അക്ഷിക്കു

വാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അവിടെനി പ്പെടുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം എല്ലാം

ന്ന പുറപ്പെടെണം എന്ന അധികം അണ തള്ളപ്പെട്ടുപൊയി.

പെർ ആലൊചന പറഞ്ഞു: അത വ. എന്നാൽ അവർ വളരെ കാ

തെക്കു പടിഞ്ഞാറായും, വടക്കു പടി ലം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരുന്ന

ഞാറായും നൊക്കുന്ന ക്രൈത്തിലെ ഒരു പൊൾ, പൌലൂസ അവരുടെ നടു

തുറമുഖം ആകുന്നു. |വിൽനിന്ന, പറ5ഞ്ഞും പുരുഷന്മാ

ഫമ്പ പിന്നെ തെക്കൻ കാറ്റ സാ' തെ, നിങ്ങൾ എ.കെൻറ വാക്കു കെട്ടും

പ്ധാനമായി അടിച്ചപ്പൊൾ, തങ്ങ| ക്രെത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടാതെയും,



അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ. വg) അ. ബവുമ്പ

•രം ഉപദ്രവവും ചെതവും വരുത്താ

തെയും ഇരികെണ്ടുന്നതായിരുന്നു.

വ.വ. ഇപ്പൊളും ധൈയ്ക്കപ്പെടെ

ണം എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട അ

പെ ക്ഷിക്കുന്നു . എന്ത,കൊണ്ടെന്നാൽ

കപ്പലിന് മാത്രമല്ലാതെ നിങ്ങള്:ൽ

ഒരുത്തന്റെയും ജിവന്ന ചെതം

വരികയില്ല.

വമ്പ എന്ത,കൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻആ

ധിനമായിരുന്ന സെവിക്കുന്ന ദൈ

വ അിന്റെ ദൂതൻ ംരം രാത്രിയിൽ

എന്റെ അർികെ നിന്ന്,

വര. പൌല്ലനൊ, ഭയപ്പെടരുത് ;

ന് കൈസറിനെൻറ മുമ്പാകെ നി

പ്പെണുന്നതാകുന്നു : അത്രയുമല്ല, ക

ണ്ടാലും, നിന്നൊട ക്രടെ ഓടുന്നവ

തെ എല്ലാവരെയും ദൈവം നിന

ക നല്ലിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.

വl@ ആയതകൊണ്ട്, പുരുഷന്മാ

തെ, ധൈയ്യപ്പെട്ടിരിപ്പിൻ : എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ എന്നൊട ചൊല്ലപ്പെ

ട്ട പ്രകാരം തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന

ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.

പൗ എങ്കിലും നാം ഒരു ദ്വീപിൽ

വിടെഴങ്ങുന്നതാകുന്നു.

പ5 പിന്നെ പതിന്നാലാം രാ

ത്രിയായപ്പൊൾ ഞങ്ങൾ ആട്രിയ

യിൽ വലത്തെ തിരിയുമ്പൊൾ, എക

ദെശം പാതിരാത്രിയിൽ കാവല്ലാക്ക

ബ് ബ് സമീപിച്ചു എന്ന തൊ

ന്നി;

വവ്വ അപ്പൊൾ അവർ ആഴം നൊ

കി, ഇരുപത മാറ എന്ന കണ്ടു പി

നെ അസാരം അപ്പുറം പൊയാറെ,

അവർ പിന്നെയും ആഴം നൊക്കി

പതിനഞ്ച് മാറ എന്ന കണ്ടു.

വൻ അപ്പൊൾ തങ്ങൾ പാറസ്ഥ

ലങ്ങളിൽ വീഴുമെന്ന ഭയപ്പെട്ടിട്ടു,

അമരത്തിൽനിന്ന നാല നക്ര അങ്ങ

6) ഉ ഇടൂ, ഉദയം വരെണുമെന്നും

ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.

നിന്ന ഒ്ടിപ്പൊകവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട,

അവർ കപ്പലിന്റെ റ മുൻതലക്കൽനി

ന്ന നങ്കരങ്ങളെ ഇടുവാൻ ഭാവിക്കു

ന്നു എന്ന പൊലെ, തൊണ്ടി കടലി

ലെക്ക് ഇറക്കിയപ്പൊൾ,

മ്പു പെ?ല്പസ ശതാധിപനൊടും

ആയുധക്കാതൊട്ടും, ഇവർ കപ്പലിൽ

ഇരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അ

ക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴികയില്ല എന്ന

പറഞ്ഞു.

മ്പവ. അപ്പൊൾ ആയുധക്കാർ തൊ

ണിയുടെ കയറുകളെ വെട്ടി, അത

താഴെ വീഴുവാൻ വിട്ടു.

മ്പമ്പ, പിന്നെ നെരം പുലരുമാറാ

യപ്പൊൾ, ഭക്ഷണം കഴിക്കെൺമെ

ന്ന പൌല്പസ എല്ലാവരൊടും അപെ

ക്ഷിച്ച്, നിങ്ങൾ ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാ

തെ,പട്ടിണിയായി കാത്തിരുന്നത് ഇ

ന്ന പതിന്നാലാം ദിവസം ആകുന്നു.

മ്പര. അത്കൊണ്ട് അസാരം ഭക്ഷ

ണം കഴിക്കെണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങ

പ്പെ9ട അപെക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് നി

ങ്ങളുടെ രചെക്ഷകളെല്ലാ ആകന്നത്:

എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്ത സെൻറ്

യും തലയിൽനിന്ന ഒരു തൊമവും

വീഴുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.

ന ആ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടു, അവ

ൻ അപ്പം എടുത്തു കൊണ്ട്, എല്ലാവ

രുടെയും മുമ്പാകെ ദൈവത്തിന

സ്റ്റൈാത്രം ചെയു, അത മുറിച്ചു ഭക്ഷി

ച്ചു തുടങ്ങി.

മ്പ്) അപ്പൊൾ എല്ലാവരും ധൈ

ുമനസ്സുള്ളവരായി തങ്ങളും ഭക്ഷ

ണം കഴിച്ചു.

മ്പതൃ എന്നാൽ കപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ എ

ല്ലാവരും ക്രടെ ഇരുനൂറെറഴ പത്താ

റ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

മ്പവൃ അവർ ഭക്ഷിച്ച തൃപൂാൻാ

യപ്പൊൾ,അവർ കൊതമ്പു കടലിൽ

കളഞ്ഞ, കപ്പലിന ഭാരമില്ലാതാക്കി.

മ്പൻ പിനെ നെർം പുല്പ്പൊ

-

ബം പിന്നെ കപ്പല്ലാസ കപ്പലിൽ ൾ, അവ. ആ ഭൂമി അറിഞ്ഞില്ല.



മ്പവര് അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ വ.പ്ല അ.

എന്നാലും കരയുള്ള ഒരു കൈവഴി പിന്നെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ

അവർ കണ്ടു, കഴിയുമെങ്കിൽ, കപ്പൽ ശെഷം, ആ ലീപിന്റെ പെർമെ

അതിലെക്കു കടമെത്തണം എന്ന വി ലിഖത്ത എന്ന അറിഞ്ഞു.

ചാൽില്ല. വ. എന്നാൽ ബർബറായക്കാർ ഞ

രം അവർ നങ്കുരങ്ങളെ മുറിച്ച്, |ങ്ങൾക്കു ചെയൂ ഉപകാരം അല്പമല്ല;

കടലിൽ വിട്ടകളഞ്ഞ, ചുക്കാമെൻറ എന്ത.കൊണ്ടെന്നാൽ അപ്പൊഴത്തെ

കെട്ടുകളെയും അഴിച്ചു. വലിയ പ് മഴ കൊണ്ടും, കളി & കൊണ്ടും, അ

യും കാറ്റിന കയറ്റി, കർക്ക് പി 'വർ തികത്തിച്ച, ഞങ്ങളെ എല്ലാവ

ടിഷു. ചെർയും ചെര് കൊണ്ടു.

രം പിനെ രണ്ട് പുറവും കടൽ . അപ്പൊc് പൌല്പസ ഒരു കെട്ട

ക്രടിയ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ വീഴ്ചക്കൊ വിറക പെറുക്കി, തിയിറ്റെമൽ ഇട്ടാ
|

ണ്ടു, അവർ കപ്പൽ കരെക്ക മുട്ടിഷു: റെ, ഒർ അണലി ചൂടിൽ നിന്ന വപ്പ

അപ്പൊ അണിയം ഉറച്ച, ഇജു |റപ്പെട്ട, അവന്റെ കൈ മെൽ ചു

കാതെ ഇരുന്നു. എങ്കിലും അമരം ഒ റ്റി.

ള്ളങ്ങളുടെ ശക്തികൊണ്ട് ഉടഞ്ഞു ; ദ. എന്നാന്റെ ബർബാറയക്കാർആ

പൊയി. {് ജതു അവന്റെ കൈ മെൽ

രവ. അപ്പൊൾ കാവല്ലെട്ടവരിൽ തൂങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പൊൾ, ംര് മനു

ഒരുത്തനും നീന്തി, ഒടിപ്പൊകാതെ ഷ്യൻ ഒരു കലപാതകൻ ആകന്നു

ഇരിപ്പാനായിട്ട, അവനെ കൊല്ലെ |നിശ്ചയം, അവൻ സമുദ്രത്തിൽനി

ണമെന്ന ആയുധക്കാരുടെ വിചാ !ന രക്ഷപെട്ടവനായി എങ്കിലും, പ

രം ആയിരുന്നു. ക അവനെ ജിവിച്ചിരിപ്പാൻ സമ്മ

രമ്പ എന്നാൽ ശതാധിപൻ പൌ തിക്കുന്നില്ല, എന്ന തമ്മിൽ തമ്മിൽ

ലുസിനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇക്ലിക്കുകൊ സംസാരിച്ചു.

ണ്ട്, അവരുടെ വിചാരം വിതൊധി | Ⓐ എന്നാറെ അവൻ ആ ജന്തുവി

: നീന്തുവാൻ കഴിയുന്നവൻ മുബൈ ന്റെ തിയിൽ കടഞ്ഞകളഞ്ഞു, ഒരു

[കടലിൽ] ചാടി കരയിൽ എതു ദൈാഷവും അാനുഭവിച്ചില്ല. ;ി

വാനും, നു എന്നാലും അവർ അവൻ വിക്ക

രീര ശൈഷമുള്ളവർ ചിലർ പലക | യൊ, ക്ഷണത്തിൽ മരിച്ചവനായി

ളുടെ മെലും, ചിലർ കപ്പലു ചെയ്യും എന്ന വെച്ച

ഖണ്ഡങ്ങളുടെ മെലും (കരയിൽ] നൊഴികൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ അ

ഠഎത്തുവാനും കല്പിച്ചു. ഇപ്രകാരം വർ വളരെ നെർം ചെനാക്കി, അവ

എല്ലാവരും കരയിൽ ചെന്ന അക്ഷി |ന ഒരു ദൈാഷവും വരാത്ത ത കണ്ട

ക്കപ്പെട്ടുവാൻ സംഗതി വന്നു. പ്പൊൾ, അവർ വെറെ ചിൻ യാ

വ-വു അദ്ധ്യായം. യി, അവൻ ഒരു ദൈവനാക നു എ

ം പൌലുസ് ബaബായക്കാരാൽ (് ു. ി ി ്
സല്പിക്കപ്പെടുന്നത് - വൃ അവ 9 * ു സമ വ_മായ

ൻ ആ ദ്വീപിൽ പലരെയും തൊ "ു ദ്വീപിന്റെ മുതലാളിയായ പു

ഗശാന്തി വരുതുന്നത്.-ച. അ i റ്റപ്പ!യുസ് എന്ന പെരുള്ളവയെ ്ബ

വൻ റൊമായിലൊട്ട പുറപ്പെട്ടു -```` ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു; അവ

നത്._്.ം അചൻ അവിടെ"ർ ഞങ്ങളെ കൈകൊണ്ടു. ബ

ണ്ടു സംവത്സരം പ്രസംഗിക്കുന്ന ില 8് ഭിവസം നല്ല പ്രീതിയൊ

ത്. | ചെട വിചാരിച്ചു.



അപ്പൊസൊ. നടപ്പുകൾ വ.വ. അ. മ്പ വG)

വ്വ പിന്നെ ഉണ്ടായതെന്തെന്നാൽ,

പുറ്റിയുസ് ഹെൻറ അപ്പൻ ജപർത്തൊ

ട്ടം രക്താതിസാരമെത്താട്ടും ദിനമാ

യി കിടന്നു: പൌല്പസ അവയെൻറ

അടുക്കൽ ചെന്ന, പ്രാതിച്ച്, അവ

ന്റെ മെൽ കൈകളെ വെച്ച്, അ

വന്ന സൌഖ്യമാക്കി.

ൻ ഇത് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പൊ ല്

പ് ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ള വെർാഗി

കളു, ഠ വന്ന, സപ്രസ്ഥമാക്കപ്പെട്ടു.

ചം ഇവരും ഞങ്ങളെ വജു തെ ബ

ഹുമാനങ്ങളൊടെ ബഇമാനിച്ചു.

ഞങ്ങ് കപ്പൽ കെറിയപ്പൊൾ, ഞ

ങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ തർകയും

ചെയ്തു.

ഫ്ഫ (T പിന്നെ മൂന്ന് മാസം കഴി

ഞ്ഞത വെൻ റ ശൈഷം, ദ്വീപിൽ വഷ

കാലത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന മിഥുനം എ

ന്ന അടയാളമുള്ള ഒരു അലക്സ്ത്രി

യ കപ്പലിൽ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു.

ഥവ പിന്നെ സുറക്കുസിൽ എത്തി

യാറെ, ഞങ്ങൾ [അവിടെ] മൂന്ന

ദിവസം പാത്തു.

.ംമ്പ് അവ ടെനിന്ന വാ6 ബട്ടം

ചുറ്റി ഒടി, ഹൈഗിയൊനിലെക്കു വ

നു: ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശെഷം

തെക്കൻ കാറ്റ ഉണ്ടായി, പിന്നെ

ൻണ്ടാം ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾ പു

ത്തെ.യുലിയിൽ വന്നു :

ഛ. അവിടെ ഞങ്ങൾ സഹൊദ

രന്മാരെ കാണുകകൊണ്ട്, അവതൊ

ട ക്രടെ എഴ ദിവസം പാകെണ

മെന്ന അപെക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാ

രം ഞങ്ങൾ റൊമായിലെക്കു എത്തുക

യും ചെയ്യും

ച@ വിശെഷിച്ച അവിടെനിന്ന

സഹൊദരന്മാർ ഞങ്ങളുടെ വസ്തുത

കളെ കെട്ടാറെ, അവർ അപ്പlയു

പൊൻം വരെയും, മൂന്ന മണ്ഡപങ്ങ

ൾ വരെയും ഞങ്ങളെ എത്.സെല്ല്

ന്നത്.ന വന്നു: അവരെ പെ'ലുസ

ത്രം ചെയ്തു. ധൈും പ്രാപിച്ചു.

ച്) പിന്നെ ഞങ്ങൾ്മ

ക് വന്നപ്പൊൾ, ശതാധിപൻ കാവ

പ്പെട്ടവരെ സെനാധിപതിക ഏല്പി

ഷ്ട് എന്നാൽ പൌല്പസ തന്നെ കാത്തി

രുന്ന ആയുധക്കാർക്കെനാട ക്രടെ വെ

റിട്ട പാപ്പാനായിട്ട അനുവാദം ഉ

ണ്ടായി.

. പിന്നെ ഉണ്ടായത് എന്തെ

ന്നാൽ, ുന്ന ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശൈ

ഷം, പൌല്ലസ് യെഹൂദന്മാർിൽ പ്ര

ധാനന്മാരെ ഒന്നിച്ചു വരുത്തി : എ

നാൽ അവർ വന്നുകൂടിയപ്പൊ X,

അവൻ അവതൊട, സ്ഫൊദരന്മാ

നായ മനുഷ്യരെ, ജനത്തിന് .എങ്കി

ലും, പിതാക്കന്മാരുടെ മാദകൾക്ക

എങ്കിലും വിതൊധമായി ഞാൻ ഒ

ന്നും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും, ഞാൻ കാവ

ലിലാക്കപ്പെട്ടവനായി യെടുശലെമി

ൽനിന്ന റൊമാക്കാരുടെ കൈകളിൽ

എല്പിക്കപ്പെട്ടു.

ചവൃ ഇവർ എന്നൊട നൂായം വി

സ്തരിച്ചാറെ, എന്നിൽ മരണത്തിന

ഒരു ഹൈതുവുമില്ലായ്തുകൊണ്ട്, എ

ന്നെ വിട്ടയപ്പാൻ മനസ്സായിരുന്നു.

ചൻ എന്നാൽ യെഹൂദന്മാർ അതി

ന വിസൈാധമായി പറഞ്ഞപ്പൊൾ,

ഞാൻ കൈസറി ചെലക്ക അഭയം ചൊ

ല്ലെണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും എന്റെ ഋാ

തിയുടെ മെൽ കുറ്റം ചുമത്തുവാൻ

ഇനിക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

വം ഇത് ഹെതുവായിട്ട നിങ്ങളെ

കാണാനും, നിങ്ങളൊട സംസാത്

|പ്പാനും ഞാൻ നിങ്ങളെ വരുത്തി. എ

ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇസ്രാഎലിമെൻറ്

ആശാബന്ധത്തിന് വെണ്ടി • അം ച

ങ്ങല കൊണ്ട ഞാൻ കെട്ടപ്പെട്ടിരി

ക്കുന്നു എന്ന പറഞ്ഞു.

വ.ഥ എന്നാറെ അവർ അവനൊ

ട, യെഫ്രദlയായിൽനിന്ന് നിന്നെ

കുറിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എഴുത്തുകൾ വ

I'f'

കണ്ടുപ്പൊൾ, ദൈവത്തിന ക്ലൊ ന്നിട്ടുമില്ല, സഹൈാദ ധന്മാർിൽ വന്ന



ഫൂ, അല്ലൊസൊ. നടപ്പുകൾ വവ്വ അ.

വൻ ഒരുത്തനും നിന്നെ കൊണ്ട ഒ

രു ദൈാഷവും അറിയിക്കയൊ പറ

കയൊ ചെയു, മില്ല.

വ.വ. എന്നാലും ഠ:ം മതത്തെ കുറി

ച്ചൊ, അത പുല്ലാടവു വിതൊധമാ

യി പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഞ

ങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ട്, നി

യും, ഞാൻ അവരെ സൌബ്ലുമാകാ

തെയും ഇർിക്കെ ണ്ടന്നതിന്, അവരു

ടെ ഹൃദയ തടിച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ

തങ്ങളുടെ ചെവികൾ കൊണ്ടു അ

സഹ്യമായി കൊക്കുന്നു, അവർ ത

ങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അടെകയും

ചെയ്തിരിക്കുകൊണ്ട്,

വിചാരിക്കുന്നവ നിന്നlൽ നിന്ന കെ വ. നിങ്ങൾ ചെവികൊണ്ട് കെ

്പ്പാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

വമ്പ ് പിന്നെ അവർ അവന

ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്, പല

രും അവന്റെ അടുക്കൽ അവന്റെ

വിടുതി സ്ഥലത്ത് വന്നു : അപ്പൊൾ

അവതൊട അവൻ അാവിലെ തുട

ങ്ങി, വൈകനെതം വത്തെക്കും, ദൈ

വത്തിന്റെ രാജ്യം സാക്ഷിപ്പെടു

തുകയും, മൊഗെശയുടെ നൂായപ്ര

മാണത്തിൽനിന്നും, ദീഘദൾികളി

ൽനിന്നും യെശുവിനെ സംബന്ധി

ച്ച കായ്യങ്ങളെ തെളിയിച്ചു പറ

ഞ്ഞ, അവക വെബാധം വരുത്തുക

യും ചെയ്യ.

വര. എന്നാറെ ചൊല്ലപ്പെട്ട കാഴ്ച

ങ്ങളെ ചിലർ വിശ്വസിച്ചു. ചിലർ

വിശ്വസിച്ചില്ല.

പ@ ഇങ്ങിനെ അവർ തമ്മിൽ യൊ

ജിക്കാതെ ഇരുന്നപ്പൊൾ, പൌല്പസ

ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞത്.സെൻറ ശെഷം,

അവർ പിരിഞ്ഞുപൊയി.

പ്) ആയത ംരം ജനങ്ങൾ തങ്ങ

ളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാതെ

യും, ചെവികൾ കൊണ്ട് കൊ

തെയും, ഹൃദയം കൊണ്ട് തിരിച്ചറ

തങ്ങളിൽ എറ്റവും വിവാദം

യാതെയും, മനസ്സതിൽിയപ്പെടാതെ,

ൾക്കും, തിരിച്ചറിയ 6തയും ; നിങ്ങ

ൾ കണ്ടിട്ടും കാണും, അറിയാതെ

യും ഇരിക്കും എന്ന അം ജനത്തി

ന്റെ അടുക്കൽ പൊയി പറക, എ

നുള്ള ത പിശുദ്ധാത്മാവ യശായ്

ദിഘദഗ്ദിയെ കൊണ്ടു നമ്മുടെ പി

ബ് നല്ലവണ്ണം വ_C) അബ.

വ വ്വ അത്കൊണ്ടു ദൈ പത്തി കെൻറ

അക്ഷ പുറജാതിക്കാക് അയക്കപ്പെടു

ന്നു എന്ന നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കു

ട്ടെ. അവർ അതiന ചെവികൊടു

dു.ഠ .

വൻ അവൻ •രം വാക്കുകളെ പ

റഞ്ഞതിന്റെ ശൈഷം, യെഫ്രട ഠാക

ു.

ണ്ടായിട്ട പുറപ്പെട്ട പൊയി.

മ്പം | പിന്നെ പൌലുസ് അണ്ട

സംവത്സരം മുഴുവനും താൻ ക്രലി

കു വാങ്ങിയ വീട്ടിൽ പാത്ത, ത

ചെൻറ അടുക്കൽ വന്നവരെ എല്ലാവ

തെയും കൈക്കൊണ്ട്,

മ്പ് വിതൊധം കൂടാതെ സകല

സൈധഴ്വമെ"ാടും കൂടെ ദൈവ അി

ന്റെ രാജ്യം പ്രസംഗിച്ചും, കാ

വായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുറിച്ചുള്ള

ക'ബങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് ഇ
ുംബം



ബവ.9

അപ്പൊസ്ഫോലനായ പൌലൂസ

റൊമാക്കാക്ക എഴുതിയ ലെഖനം.

്ഥ അയ്യായം.

. പൌലുസിന്റെ റ വിളി പ്രശംസി

ക്കപ്പെടുന്നത - ഫ്) അവ ചെൻറ

സുവ ശെഷം ഇന്നതെന്നുള്ളത്.-

.ു പാപത്തിങ്കൽ ദൈവത്തിനു

ള്ള കൊപം.-വ. പുറജാതിക്കാ

ർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ.

ജഡ പ്രകാരം ദുവിദിന്റെ സ

ന്തതിയിൽനിന്ന് ഉണ്ടായവ നായി;

വ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആത്മാ

വിൻ പ്രകാരം മരിച്ചവരിൽനിന്നു

ള്ള ഉയിപ്പിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ

പുത്രൻ എന്ന ശക്തിയൊടെ നിശ്ച

യിക്കപ്പെട്ടവ നായി :

മ്പ ആരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളും

യെശു ക്രിസ്തുവിനാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടി

രിക്കുന്നുവൊ, ആ സകല ജ. തിക

ളുടെയും ഇടയിൽ

രം അവന്റെ നാമത്തിൻ നിമി

ത്തം വിശ്വാസത്തിലെ അനുസരണ

ത്തിനായിട്ട ഞങ്ങൾക്ക് കൃപയും അ

പ്പൊസ്കൊല സ്ഥാനവും ലഭിച്ചിരിക്കു

ന്നതിന് മൂലമായും, തന്റെ പുത്രനാ

യി നമ്മുടെ കാവ.യ യെശു ക്രി

വിനെ കുറിച്ച്,

@ (തന്റെ ദിഘദഗ്ദിമാരെ കൊ

ണ്ട ശുദ്ധമുള്ള വൈദവാകൃങ്ങളിൽ മു

ബെ വാശത്തം ചെയ്തിരുന്ന)

് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശെഷ

ത്തിന വെർപെട്ടവനായി, അപ്പൊ

സ്റ്റൈാലനായിട്ട വിളിക്കപ്പെട്ടവനാ

യി, യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശു ദ്രുഘ

കാർനായ ചെപ്ലു സ്;

5 റൊമയിൽ ദൈവത്തിന് പ്രിയ

മുള്ളവരും ശുദ്ധമുള്ളവരെന്ന വിളി

ക പ്പെട്ടവർ മായ എല്ലാവ ക്കും [എഴു

തുന്നത :) നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈ

വത്തിൽ നിന്നും, കരാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂപ

യും സമാധാനവും [ഉണ്ടാകട്ടെ.]

വ്വ ഒന്നാമത, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാ

സം ഭൂലൈാകത്തിൽ ഒക്കെയും പ്രസി

ദ്ധപ്പെട്ടിരിക്കു കൊണ്ടു, 'ഞാൻ നി

ങ്ങൾക്ക് എല്ലാവകം വെണ്ടി യെശു

ക്രിസ്റ്റ മൂലം എന്റെ ദൈവത്തെ ു

തിക്കുന്നു.

ൻ എന്തെന്നാൽ തതൻറ പുത്രന്റെ

സുവിശെഷത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ

ആത്മാവൊടെ സെവിക്കുന്ന ദൈ

വം, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇടവിടാതെ

എന്റെ പ്രാത്ഥനകളിൽ ഒക്കുന്ന പ്ര

കാൻം, ഇനിക്കു സാക്ഷിയാകുന്നു.

.=ം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ

ഇ ചെപ്പാ Xവല്ല പ്രകാരത്തിലും വൈദ

വത്തിന്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട ഇനിക്കു

നല്ല യാത്ര ലഭി കണമെന്ന് ഞാൻ

എല്ലാറ്റൊഴും അപെക്ഷിക്കുന്നു.

ച്ച എൻ.കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

സ്ഥിരപ്പെടെണ്ടുന്നതിന, ഞാൻ നി

ങ്ങൾക്ക് ആത്മാവായുള്ള വല്ല വർ

് ഞഷും തരുവാനായിട്ട നിങ്ങളെ

കാണാൻ വളയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു:

.വ. ആയത നിങ്ങളുടെയും എ

ന്റെയും അനൊവ്വ വിശ്വാസം

കൊണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട ക്രടെ

ആശ്വസിക്കപ്പെടെണ്ടുന്നതിന് ആക

ബ. -

ചമ്പ സഹൊദരന്മാരെ, മറ്റുള്ള

പുറജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ എന്ന

പൊലെ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ഇടയി

ലും ഇനിക്കു എതാനും ഫലം ഉണ്ടാ

കവാനായിട്ട, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ

അടുക്കൽ വരുവാൻ പലപ്പൊഴും നി

ശ്ചയിച്ചു; (എങ്കിലും ഇത് വരെയും

വിഘുപ്പെടു; ) എന്ന നിങ്ങൾ അറി

I: t 2
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യാതെ ഇരിപ്പാൻ ഇനിക്ക് മനസ്സില്ല.

ഛ. ഞാൻ ഗ്രെക്കന്മാൿം ബർബ

ായക്കാക്കും, അപ്രകാരം തന്നെ അ

റിവുള്ളവക്കും അറിവില്ലാത്തവക്കും

കടക്കാൻൻ ആകുന്നു:

. @ അത്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാൽ

ആകനെട് ത്താളം റൊമായിലുള്ള

നിങ്ങളെ9ടും സുവിശെഷത്തെ പ്ര

സംഗിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഥസ്ന എതെന്നാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവി

ന്റെ റ സുവിശെഷത്തെ കുറിച്ച് ല

ജിക്കുന്നില്ല, എന്തെന്നാൽ വിശ്വസി

ക്കുന്ന എല്ലാവനും, മുബൈ മെയഹുദ

നും അപ്രകാtം തന്നെ ഗ്രെഷനും,

ൻകൊയിട്ട അത് ദൈവത്തി

6്ഠൻറ ശക്തി ആകനു.

. എ ഞെന്നാൽ നീതിമാൻ വി

ശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും, എന്ന എഴു

തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, ദൈവ

ത്തിന്റെ നീതി വിശ്വാസത്തിൽനി

ന്ന വിശ്വാസത്തിലെക്ക് അതിൽ പ്ര

കാശിക്കപ്പെടുന്നു.

-വ്വ T എന്തെന്നാൽ സതൃത്തെ

ന് തികെട ൽ അടക്കികൊള്ളുന്ന മ

നുഷ്യരുടെ സകല ഭക്തികെടിനും

നീതികെടിൻംവ തൊധമായിദൈ

വത്തിന്റെ റ കൊപം സപ്റ്റത്തിൽനി

ന്ന വെളിപ്പെടുന്നു ;

ചൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവ

് ഞ കുറിച്ച് അറിയപ്പെടാകുന്ന ത

അവരിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ;

ദൈവം അത് ന്റെ അവക വെളി

പ്പെടുത്തിയ പ്രൊ.

വം എന്തെന്നാൽ ലൊകത്തിന്റെ റ

സൃഷ്ടി മുതൽ അപഖ് കാണപ്പെ

ടാത്തവയായ അവന്റെ റ .നിത ശ

ക്തിയും ദൈവത-വ് , ഉണ്ടാക്കപ്പെ

ട്ട വസ്തകളാൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടുക

കൊണ്ട്, സ്സ ുമായി കാണപ്പെടു

ന്നു; അത്കൊണ്ടു അവർ ഒഴികഴി

വില്ലാത്തവർ ആകുന്നു:

വർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടും, fഅ

വനെ) മൈദ വ്ഠ എന്ന വെച്ച മഹ

തചപ്പെടുത്തിട്ടില്ല, നന്ദിയുള്ളവരാ

യിരുന്നതുമില്ല ; തങ്ങളുടെ ചിന്തക

ളിൽ വൃത്ഥന്മാർായി തിരുകയും, ത

ങ്ങളുടെ ബു ിയില്ലാത്ത ഹ്രദയം

ഇരുളാകയും ചെയുതെ ഉള്ളൂ.

വ വ. അവർ തങ്ങൾ ജ്ഞാനികൾ

ആകുന്നു എന്ന പറഞ്ഞ, മൂഢന്മാർ9

യി തിന്നു;

വ ബ നാശമില്ലാത്ത ദൈവത്തി

കെൻറ മഹത_ചെത്ത നാശമുള്ള മനു

ഷ്യന്റെയും, പക്ഷികളുടെയും, നാ

ല്പാലി ഭൂഗങ്ങളുടെയും, ഇഴയുന്ന

ജന്തുക്കളുടെയും സദൃശമുള്ള ദ്രവു

മായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

വര അത്കൊണ്ട അവർ തങ്ങളു.

ടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ മൊഹങ്ങളാൽ,

തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ തമ്മിൽ ത

ന്നെ അവമാനിപ്പാൻ, ദൈവം അ

വരെ അശുദ്ധിയിലെക്കു ഏല്പിച്ചു.

വ@ ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ സത്യ

ത്തെ അസത്യത്തിന് മാറ്റി, സ്രഷ്ടാ

വിനെക്കാൾ അധികം സൃഷ്ടിയെ

വന്ദിച്ച സെവിച്ചു, അവൻ എ നെ
ക്കു c സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവൻ ആകുന്നു. ആ

മെൻ.

വസ്ത ഇത് ഹെതുവായിട്ട ദൈവം

അവരെ 0 ദു:മൊഹങ്ങളിലെക്ക് എ

ല്പിച്ചു; എന്തെന്നാൽ അവരുടെ സ്രി

കളും സചഭാവാനുകെട്ടാശത്തെ സുപ്രഭാ

വത്തിന് വിധൈാധമുള്ളതായിട്ട മാ

റ്റി : .

വ. അങ്ങിനെ തന്നെ പുരുഷന്മാ

രും സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവാൻജൊഗ്

ത്തെ വട്ട, തങ്ങളുടെ കാമത്തിൽ ത

മ്മിൽ തമ്മിൽ ജചലിച്ച, പുരുഷന്മാ

കൊട പുരുഷന്മാർ അവലക്ഷcനുമാ

യുള്ളതിനെ പ്രവൃത്തിച്ചു. തങ്ങളുടെ

പിചെഴക്ക തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രതിഫല

ചെത്ത തടങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രാപിച്ചു.

വ. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അ വ. വ വിശെഷിച്ചും ഠംബം ്ത
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ങ്ങ ള ടെ"ി ടെബാധത്തിൽ ഉണ്ടാക

വാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രകാ

അം. ഡെയാശൃമല്ലാത്ത കാഴ്വങ്ങട്ടെ ചെ

ജൂാൻ, ദൈവം അവരെ ഒരു തൃാ

ഭൂമനസ്സ് ലെക്കു എിച്ചു:

വൻ അവർ സകല അന്യായത്താ

ലും, വൈശ ാസംഗത്ത്,ാലും, ദു ു ത

യാലു , ദ്രവൃാഗ്രഹത്താലും, ദുശ്ചി

ൻ.യാലും പുണ്ണതപ്പെട്ടവ 9യി; അ

ന്യൂയ, കല പാതകം, വ വാദം, ച

ത , ഠ.coഷു, ഇവ യാൽ ന റഞ്ഞവ

ൻായ !,

മ്പം മന്ത്രക്കാരായി, കർളക്കാർായി,

ദൈവ ചെ3-ഷികളായി, അകനിന്ദ

കാൻായി. അവിംകാരികളായി, പ്ര

ശംസക്കാൻായ, ദൊഷങ്ങ ചെള ഉണ്ടാ

ക്കുന്ന പേരായി, മാതാപിതാ. മാന്റെ

അനുസരിക്കാത്തവരായി,

മ്പ. ബു ിഹ്നസാ :ായി, ഉട

ബട് ചെയ ലംഘിക്കുന്നവർായി, സ്വ

ഭാവ സ്റ്റെഹമ ഋാ. ഞവർായ്, യൊ

ജൂതയില്ലാത്തവ.tായി, ദയയില്ലാത്ത

വ 9യി ഇരിക്കുന്നു :

മ്പവ. ഇപ്രകാരമുള്ള കാഴ്ച അദ്വൈ

ചെയ്യുന്നവർ മരണത്തിന് യൊവ്വ

ാർ ആകുന്നു എന്ന, ഇവർ കൈ 3വ

ത്തിന്റെ നൂായവിധ യെ അറ

ഞ്ഞിട്ടും, തങ്ങൾ തന്നെ അവയെ

ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, അവയെ ചെ

യ്യുന്നവർിൽ ക്രടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു

വ- ് ധ്യാ - ഠ -

മറ്റുള്ള വരിൽ പാപത്തെ കറ്റ് 29

യി വി ിച്ചിട്ട പാപം തന്നെ ചെ

ു,യും ചെയ്യുന്നവർ ചെയഹൂദന്മാ

തായാലും പുറ ജാതിക്കാ,ായാലും

ഒഴ:കഴിവില്ലാത്തവാകനു. എ

ന്നുള്ളത്.

ആയതകൊണ്ടു ഹൈ മനുഷ്യ, വി

ധിക്കുന്ന ന് യാതൊരുത്തൻ ആയാ

ലും ഒഴികഴിവില്ലാത്തവനാകുന്നു

വിധിക്കുന്നതിൽ നി നിനെ തന്നെ

ശികൊക്ക വിധിക്കുന്നു; എന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ വിധിക്കുന്ന നി ആ കാ

യ്യങ്ങളെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു.

വ. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള കാഴ്ച

ങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവക ദൈവത്തി

ന്റെ ന്യായവിധി സത്യത്തിൻ പ്ര

കാൻം ആകുന്നു എന്ന നാം അറിയു

ബ.

മ്പ എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള കാഴ്ച

ങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരൊട വിധിച്ച്,

അവയെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ,

ന് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി

യിൽനിന്ന് തെറ്റിപ്പൊകം എന്ന

നിരൂപിക്കുന്നുവൊ ?

ര അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദ

യ നിന്നെ അന്താപത്തിങ്കലെക്ക്

ഉത്സാഹിപ്പിക നു എന്ന അറിയാ

തെ, നീ അവയെൻറ ദയയുടെയും

ക്ഷമയുടെയും ദിഘശാന്തതയുടെ

യും സമ്പത്തിന്റെ നിർസി ക്കുന്നു

ഖവാ?

@ എന്നാലൊ നീ നിന്റെ കി

നത് കൊണ്ടും അനുതാപമില്ലാത്ത

ഹൃദയം കൊണ്ടും കൊപത്തിന്റെ

യും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വി

ധി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും

ദിവസത്തെക്കു നിനകായിട്ടു തന്നെ

കൊപത്തെ നിലെ ഘാപിക്കുന്നു ;

ആ അവൻ ഒമെർാരു.ത്തന അവന

വന്റെ റ പ്രവൃത്തികൾക്കു തക്കവണ്ണം

പ്രതിഫലം കൊടുക്കും :

നല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ സ്ഥിരത

യൊടെ മഹത്വത്തെയും ബഹുമാ

നത്തെയും നാശമില്ലായ്മയെയും അ

നെപ്ഷിക്കുന്നവക നിരൂജിവനെ

യും ;
-

വ്വ എന്നാൽ കലഹകാർായി, സ

മൃത്തെ അനുസ ിക്കാതെ അനൂ യ

് ഞ അനുസരിക്കുന്നവ4 ക്രൈാധ

വും കൊപവും,

എന്തെന്നാൽ നീ മറെറാരുത്തനെ ന്റ ദൈാഷം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ



ന്ന_ന്ന O റൊമാക്കാർ വ. അ.

സകല ആത്മാവിനും വൈദനയും | ത്തിൽ തന്നെ.

വ്യാകലവും, മുമ്പെ യെഹൂദന്റെ | മ• ി കണ്ടാലും, നി ഒരു മെയഫ്ര

യും അപ്രകാരം തന്നെ പുറജാതി ദൻ എന്ന പെർപ്പെടുകയും, സ്നായ

ക്കാർ വെൻറയും ; | പ്രമാണത്തിൽ ആശ്രയിക യും, ദൈ

. എന്നാൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വത്തിൽ പ്രശംസ പഠകയും,

വനും മഹത്വവും. ബഹുമാനവും, കവ്വ [അവന്റെ ഇഷ്ടത്തെ അ

സമാധാനവും, മുമ്പെ യെഹൂദനും റികയും, നൂായപ്രമാണത്തിൽനിന്ന

അപ്രകാരം തന്നെ പുറജാതികാര ഉപ ദെശിക്കപ്പെട്ടവനായി, എറ്റ

ബം : വം ശൈഷ്ട കാഴ്വങ്ങളെ കൊCധി

.ം.ം എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിന

പക്ഷഭെദമില്ല. -

ചവ എന്തെന്നാൽ നൂായ:പ്രമാണം'

ക്രടാതെ പാപം ചെയൂവർ എല്ലാ

വരും വൃായപ്രമാണം കൂടാതെയും,
നശിച്ച വൊകും : നൂായപ്രമാണ്

ത്തിൻ കീഴെ പാപം ചെയൂവർ എി

ല്ലാവരും വൃായപ്രമാണത്താൽ വി

ധിക പെടുകയും ചെയ്യും

ഥ ബ- ( എന്തെന്നാൽ വ്വായപ്രമാ

ണത്തെ കൊവർ ദൈവത്തി

ന്റെ മുമ്പാകെ നീതിമാന്മാർ ആക

ന്നില്ല, നൂായപ്രമാണ് ചെത്ത പ്രമാണി

ക്കുന്നവർ നീതീകരിക്കപ്പെടും താനും.

ഛ. എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ വൃായ

പ്രമാണമില്ലാത്ത പുറജാതിക്കാർ

നൂായപ്രമാണത്തിലു ു കാഴ്വങ്ങളെ

സ്വഭാവമായി ചെയ്യുമ്പൊൾ, നൂാ

യപ്രമാണമില്ലാത്ത ഇവർ തങ്ങൾക്ക

ത ആൾ തന്നെ നൂായപ്രമാണം ആ

ബ.

ച@ അവരുടെ മനസ്സ് ക്രടെ സാ

ക്ഷി നില്ലക്കുന്നതിനാലും, അവരുടെ

നിനവുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കുറ്റ

മുണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റമില്ല എന്ന

ന:ശ്ചയിക്കുന്നതിനാലും, അവർ ത

ങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങള1ൽ എഴുതപ്പെ

ട്ട നൂായപ്രമാണത്തിലെ പ്രവൃത്തി

യെ കാണിക്കുന്നു ;)

ച് ദൈവം പൂ മെൻറ സുവിശൈ

ാതിൻ പ്രകാരം ചെയശു ക്രിസ്തുവി

നെ കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ അവ സൃ

കയും :

. ൻ സ്മായപ്രമാണത്തിലുള്ള അ

റിവിന്റെയും സതൃത്ത വെർഠയും

ആ കൃതിയുള്ളവനായ ന് താൻ ത

ന്നെ കരുടക്സ് വഴി കാണിക്കുന്ന പഠൻ

എന്നും, അന്ധകാർത്തിലുള്ളവ് വെ

ളിച്ചം എന്നും, -

വം ബുദ്ധിഹിനന്മാർ ഗുരു എന്നും,

ബാലകന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വൻ

എന്നും നിശ്ചയികയും ചെയ്യുന്നുവ

ാ.

വ ഥ ആയത്കൊണ്ട് മ റൊരുത്ത

നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നി നിന്നെ ത

നെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയൊ ? മൊക്ടി

ക്കരുത് എന്ന പ്രസംഗിക്കുന്ന നി ത

നെ മൊഷ്ടിക്കുന്നുവൊ?

വ്വ, വൃഭിചാൻം ചെയ്യരുത് എന്ന

പറയുന്ന ന് തന്നെ വൃഭിചാരം ചെ

യ്യുന്നുവൊ? വിഗ്രഹങ്ങളെ വെടുക്കു

ന്ന നീ ശുദ്ധമുള്ളതിനെ കൊള്ളയി

ടുന്നുവൊ?

വമ്പ, നൂായ പ്രമാണത്തെ കുറിച്ച

പ്രശംസിക്കുന്ന നീ നൂായ പ്രമാണാ

ത്തെ ലംഘിക്കുന്നതിനാൽ കൈ വ

ത്തെ അവ മാനിക്കുന്നു. വാ?

വര് എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ എഴുത

പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാൻം തനെ, 6 6:G

വത്തിന്റെ റ ന: മം പുറജാതിക്കാരു

ടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളാൽ ദുഷിക

പ്പെടുന്നു.

വ ♔ എ നെതന്നാൽ നി വ്വായ:പ്രമാ

ണത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ചെ

ങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദിവസ ലാകമം പ്രഖ്യാജ നമുള്ളത ആ ക



റൊമാക്കാർ ബ അ. ബന ഫ

ന്നു സത്യം : എന്നാൽ നി ന്യായപ്ര കാതെ ജരുന്നു എങ്കിൽ എത്? അ

മാണത്തെ ലംഘിക്കുന്നവൻ ആക|വരുടെ,ിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ

നു എങ്കിൽ, നിന്റെ ചെലാകമ്മം | വിശ്വാസത്തെ നിഷ്ഠൂലമാക്ക മൊ ?

ചെലയില്ലായ്മയായി തിന്നു. ര. അത അരുതെ നീ നിന്റെ റ വ

വ്) അത് കാണ്ട ചെലയില്ലായ്മ | ചനങ്ങളിൽ ന ത്കരിക്കപ്പെട്ടവാ

നൂായപ്രമാണത്തിലെ നിത യെ പ്ര| നായിട്ടും, നീ നൂായവിധിയിൽ

മാണിച്ചാൽ, അവന്റെ ചെലയി | അകപ്പെട്ടുവൊൾ ജയിപ്പിനായി

ല്ലായ്മ ചെലയായിട്ട എണ്ണപ്പെടുക | ടൂം, എന്ന എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന (പ്ര

യില്ല യൊ ? - കാരം, ദൈവം സതവാനാകട്ടെ,

വ പിന്നെ സ്വഭാവമായുഘ ചെ എന്നാൽ സകല മനുഷ്യനും അസ

ലയില്ലായ്മയും നൂായ പ്രമാണത്തെ തൃവാദി.

ന വൃത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അക്ഷരം പിന്നെയും നമ്മുടെ നിതികെ

കൊണ്ടും ചെലാകമ്മം കൊണ്ടും വൃാ ട ദൈവത്തിന്റെ റ നീതിയെ വി

യ പ്രമാണ്. ജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നവനാ ശൈഷതപ്പെടുത്തുന്നു എങ്ക ൽ, നാം

യ ന നൊട വിധിക്കയില്ലയൊ? എന്തു പറയും? ക്രൈാധ ഖത്ത നടത്തു

വവ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ പുറമെ ന ദൈവം ന് തിയില്ലാത്തവനൊ?

യെഹൂദനായ ചന്റയെഹൂദനല്ല ; പു (ഞാൻ മനുഷ്യപ്രകാ മായി പറ

റമെ ജഡത്തിലുള്ള ചെലാകമ്മം ചെ യുന്നു.)

ലാകമ്മവും അല്ല : ഔ അത അരുതെ: അപ്രകാരമാ

വൻ എന്നാൽ ഉള്ളിൽ യെഹൂദൻ യാൽ ദൈവം എങ്ങിന്റെ ലൊക

ആയിരിക്കുന്നവൻ യെഹൂദൻ' ത്തൊട വ്വായം വിധിക്കും?

കുന്നു:) ഹൃദയത്തിലെ ചെലാകമ്മ 5, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വൈദ്വത്തി

വും അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിൽ ന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ടഅവന്റെ

[ആകുന്നു:) ഇവിന്റെ പുകഴ്ച മനു | സ്പരും എന്റെ അസ്തൃത്താൽ വ

, ുഡിൽനിന്നല്ല, ദൈവത്തിൽനിന്ന ദ്ധിപ്പ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ക്രടെ

തം്ന ആകനു. പാപിയായി വിധിക്കപ്പെടുന്നത് എ

്ഠിന ?

മ്പ അായം. വ്വ നന്മകൾ വരുവാനായിട്ട നാം

ച യെഫ്രന്മാരുടെ അവകാശം.- ദൊഷങ്ങളെ ചെയ്തു എന്നും അരു

പം നൂായപ്രമാണത്താൽ ഒരുത്ത തൊ? (ഞങ്ങൾ അപ്രകാരം ദുഷ്ടി

റും നീതിമാനാക്കപ്പെടുന്നില്ല എ , തിപ്പെടുന്നു, ഞങ്ങൾ അപ്രകാരം

ല്ലാവനും വിശ്വാസത്താൽ അത്ര | പറയുന്നു എന്നും ചിലർ ചൊല്ലുന്നു.)

എന്നുള്ളത്, ഇവരുടെ ശിക്ഷാവിധി വ്വായമുള്ള

- ത ആകനു.

ആകയാൽ യെ ഫ്രഭന്റെ ശ്രഷ് | ൽ പിന്നെ എന്ത്? നാം ഹ ശെ

ത എന്ത്? അല്ലെങ്കിൽ ചെലാകമ്മ | ഷതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെ?? ഇല്ല. ഒ

ത്തിന്റെ റ പ്രയൊജനം എന്ത്? രുപ്രകാശത്തിലും ഇല്ല. എന്തകൊ

വ സകല വിധത്തിലും വളരെ ചെണ്ടന്നാൽ യെഹ്രഭാരും പുറജാ

[ഉണ്ട് :) ദൈവത്തിന്റെ വാക്യങ്ങ | തിക്കാരുമായുള്ള വ് എല്ലാവരും പാ

ം അവക ഏല്പിക്കപ്പെട്ടതപൊണ്ട |പത്തിന കിഴുള്ളവ് ആകുന്നു എന്ന

തന്നെ വിശെഷ-ലും. ഞങ്ങൾ മുഞ്ചിൽ 6 തളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്;

മ്പ എന്തെന്നാൽ ചിലർ വിശ-സി ചം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം,



മ്പമ്പവ റൊമാക്കാർ സ്ഥ ആ.

നിതിമാൻ ആരുമില്ല, ഒരുത്തൻ

പൊലും ഇല്ല :

ചു. തിരിച്ചറിയുന്നവൻ ആരുമില്ല ,

66 3.വ 6ത്ത അ.6 ന. ല കുന്നവൻ

ഒരുത്തനുമില്ല.

ചവ എല്ലാവരും വഴി തെറ്റി, ഒ

രുപൊലെ പ്രയെ 9ജനമില്ലാത്തവ

ായ് തിനു; ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ

ആരുമില്ല, ഒരുത്തൻ പൊലുമില്ല.

ചമ്പ അവരുടെ തൊണ്ണ തുറന്ന ശ

വക്കുഴി [ആകുന്നു;) തങ്ങളുടെ നാ

വുകൾ കൊണ്ട് അവർ വഞ്ചിച്ചു; അ

ണാലികളുടെ വിഷം അവരുടെ അ

ധരങ്ങൾക്കു കീഴെ [ഉണ്ട്:)

ഫ്ര. അവരുടെ വാ ശാപം കൊ

ണ്ടും ക♔ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കു

ബ.

ച@ അവരുടെ കാലുകൾ രക്തം

ചിന്ന്.ക്കുന്നതിന ബദ്ധപ്പെടുന്നു :

ച് നാശവും അധിഷ്ടതയും അവ

രുടെ വഴികളു ൽ [ഉണ്ട്:

ച5) സമാധാന വഴ.യെയും അ

വർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല :

ഥവൃ അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക മുമ്പാ

കെ ദൈവഭയം ഇല്ല.

ഥൻ പ നെ സകല വായും അടെ

കപ്പെടുവാനായിട്ടും, ദൈവത്തി

് {ാ മുമ്പാകെ ലൊകം ഒക്കെയും

കുറ:മുള്ളതായി തിരുവാനായിട്ടും,

വൃായപ്രമാണ്.ം പറയുന്നത് ഒക്കെ

യും നൂായ പ്രമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവ

തൊട പറയുന്നു എന്ന നാം അറിയു

നു.

വം ഇതകൊണ്ടു വൃായപ്രമാണ

ത്തിലെ പ്രവൃത്തികളാൽ ഒരു ജഡ

വും അവന്റെ മുമ്പാകെ നിത്കരി

കപ്പെടുകയില്ല. എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ

വൃായപ്രമാണം കൊണ്ടു പാപത്തി

റെൻറ അറിവ [ഉണ്ടാകുന്നു )

വം T എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ നൂായ

പ്രമാണം ക്രടാതെ ദൈവത്തിന്റെ റ

നീതി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത

വ്വായപ്രമാണത്താലും ഭിഘലിക

ളാലും സാക്ഷ്കരിക പ്പെടുന്നു;

വ്വ യെ ശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസ

ത്താൽ ദൈവിന്റെ ന് തി ത

ന്നെ, വ ശപസിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും

.എ ലാവരുടെ മെലും [ഉണ്ട് :) ബ

ഞെ.ന്നാൽ ഒട്ടും വൃതൃാസ മ ല്ല:

വമ്പ എന്ത കൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവ

രും പാപം ചെയ്തു. ദൈവത്തിന്റെ വ

മഹത്വത്തിന കറ്റവുള്ളവരായി തി

ന്നു;

വര. അവന്റെ കൃപയാൽ യെശു

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പമൂലം സാ

ജസ്തമായി ന് തികിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു

നു;

വ@ ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ കൊണ്ട

മുബൈ കഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളുടെ മൊ

ചനത്തിൽ ദൈവം തന്റെ വ നിതി

യെ കാണിപ്പാനായിട്ട, ഇവയെൻറ്

രക്തത്ത ലുള്ള വ.ശ 9സം മൂലം, ഇ

വനെ പulഹാരമായിട്ട പഡസ്ത്രമാ

കി വെച്ചു;

വ ഔ അവൻ നിത മാനും, യെശു

വിൽ വിശ്വാസമുള്ളവനെ നീതി

കരിക്കുന്നവനും ആകൊണ്ടുന്നതിന്,

ംit o കാലത്തിൽ അവന്റെ ന് തി

യെ കാണിപ്പാനായിട്ടു തന്നെ.

വ9 അത്കൊണ്ട് പ്രശംസ എവി

ടെ? അത തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എ

ത വൃായപ്രമാണത്താൽ? പ്രവൃത്തി

കളു.ടെയൊ ? അല്ല; വിശ്വാസത്തി

ന്റെ റ നൂായപ്രമാണത്താൽ തന്നെ.

 ു അത്കൊണ്ട മനുഷ്യൻ വ്വാ

യപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ

| ക്രടാതെ വിശ്വാസത്താൽ ര.നെ നി

തിക:ിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന നാം നിശ്ച

യിക്കുന്നു.

വൻ അവൻ യെഹൂദ നാരുടെ ലൈ

വം മാത്രമൊ? പുറജാതിക്കാരുടെ

|് ക്രടെ അല്പയൊ ? അതെ, പുറ

ജാതിക്കാരുടെയും ക്രടെ നിശ്ചയം :

മ്പ അ6തന്ത്ര6്കാ6ണ്ടുനാൽ ചെ



റൊമാക്കാർ ര് അ. നുസവസവ

ലാകജത്തെ വിശ്വാസം കൊണ്ടും, നുവൊ അവ. ഭാഗ്യവാന്മാ: [ആ

ചെലയില്ലായ്മയെ വിശ്വാസത്താലും കുന്നു.]

നിതികരിക്കുന്നവൻ ഒരു ദൈവം

ബന [ആകന്നു.]

വച അത്കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ വിശപ9

സത്താൽ ന്യായപ്രമാ6ന്നത്തെ നിഷ

ലമാക്കുന്നുവൊ? അപ്രകാരമല്ല , ഞ

ങ്ങൾ നൂായ:പ്രമാണത്തെ സ്ഥിര

പ്പെടുത്തുന്നതെയുള്ളൂ.

(് അു്യം.

ഫ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം അ

വന ന് തിയായി കണുകിടപ്പെ

ട്ടത്.--വം നമ്മുടെയും അങ്ങി

നെ തന്നെ ആകം എന്നുള്ളത്.

ആകയാൽ ജഡത്തിൻ പ്രകാരം

നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാം ക

ണ്ടെത്തിയത് എന്ത എന്ന നാം പറ

യും?

വ എന്തെന്നാൽ അബ്രാഹാം പ്ര

വൃത്തികളാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട എ

ങ്കിൽ, അവന പുകഴ്ചയുണ്ട്; എന്നാൽ

് ദൈവത്തിന്റെ റ മുമ്പാകെ ഇല്ല.

ബ എന്തെന്നാൽ വൈദവാക്യം എ

ന്തു പറയുന്നു ? അബ്രഹാം ദൈവ

ബ വിശ്വസിച്ചു. അതും അവന

നീതിക്കായി എണ്ണപ്പെട്ടു.

ര. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്നവന പ്ര

തിഫലം കൃപയായിട്ട ഘ?പ്പെട

ന്നില്ല, കടമായിട്ടുണ്ടൂ.

@ പിന്നെ പ്രവൃത്തികാതെ, ഭക്തി

ഹ്നനെ നീതികരിക്കുന്നവനിൽ

വിശ്വസിക്കുന്നവന അവന്റെ വി

ശ്വാസം നീതിക്കായി എണ്ണപ്പെടുന്നു

്) അപ്രകാരം തന്നെ ആക് ദ

വം പ്രവൃത്തികളെ കൂടാതെ നിത്

ചെയ്ത) എണ്ണിക്കുന്നുവൊ, ആ മനുഷ്യ

ന്റെ ഭാഗ്യത്തെ ദാവീദും പറയു

ബ.

തൃ {എന്ത എന്നാൽ] ആരുടെ അ

കൃത്യങ്ങൾ മൊചിക്കപ്പെടുന്നുവെ9,

വ്വ ആക്സ് കതാവ് പാപത്തെ ഏ

ണ്ണിക്കാതെ ഇരിക്കുമൊ, ആ മനുഷ്യ

ൻ ഭാഗ്യവാൻ.

ൻ അതുകൊണ്ട് •ർഠ ഭാഗ്യം ചെ

ലാകമത്തിന് മാത്രമൊ ചെലാകമ്

മില്ലായെറ്റുക ക്രടെയൊ? എന്തെന്നാൽ

വിശ_ാസം അബ്രാഹാമിന നീതി

കായിട്ട എണ്ണപ്പ് എന്ന നാം പ

റയുന്നു.

കം എന്നാൽ അത് എങ്ങിനെ എ

ണ്ണപ്പെട്ട? അവൻ ചെലാക്രെത്താ

ടെ ഇരുന്നപ്പൊളൊ ചെലാകമ്മി

ല്ലായ്മയൊടെ ഇരുന്ന പൊളൊ? ചെ

ലാകമത്തൊടെ ഇരുന്ന ഖപ്പാളല്ല.

ചെലാകമ്മം ഇല്ലായ്പയൊടെ ഇരുന്ന

പ്പൊൾ തന്നെ.

ക. പിനെ അവൻ ചെല3:കമ

മില്ലായ്മയൊടെ ഇരുന്നപ്പൊൾ, അ

വന [ഉണ്ടായി വിശ്വാസത്തിന്റെ

നിതിക്ക മുദ്രയായിട്ട ചെലാകമത്തി

ന്റെ അടയാളത്തെ പ്രാപിച്ഛ, വി

ശ_സിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ചെലാ

കമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും,

അവക്കും കൂടെ നീതി എണ്ണപ്പെട്ടു.

വാനായിട്ട്, അവൻ അവരുടെ പി

താവ3യും ,

ചവ ചെലാകമ്മള്ള വക മാത്രമ

ല്ല, നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാം

ചെലാകമ്മമില്ലായ്യയൊടെ ഇരുന്ന

പ്പൊൾ അവന [ഉണ്ടായ] വിശാ
സത്തിന്റെ കാലടികളിൽ നടക്കുന്ന

വക്കും ക്രടെ ചെലാകമത്തിന്റെ

പിതാവായും ഇ(ിക്കെണ്ടുന്നതിന

[ആകന്നു.]

ചമ്പ എൻകൊണ്ടെന്നാൽ, അവൻ

ലൊകത്തിന് അവകാശി ആകും, എ

ന്നുള്ള വാശത്തം അബ്രാഹാമിന എ

ങ്ക് ലും, അവന്റെ സന്തതിക എങ്കി

ലും വൃായപ്രമാണാത്താലല്ല, വിശപ്)

ആരുടെ പാപങ്ങൾ രറെകപ്പെട്ട സത്തിന്റെ നീതിയാൽ ഉണ്ടായി.



മ്പ്വ.അ' റൊമാക്കാർ G. അ.

ഫര് എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ വൃായ നെ നടത്തുവാനും പ്രാപൂനെന്ന പു

പ്രമാണത്താലുള്ളവർ അവകാശിക സ്റ്റുമായി നിശ്ചയിച്ചും കൊണ്ടു, വി

ൾ ആയാൽ, വിശ്വാസം വൃത്ഥമാ, ശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടിരുന്നതെ

യി തിനു, വാഗ്ദത്തവും നിഷലമാ യുള്ളൂ.

യി തിന്നു : വ.വ. ആയതകൊണ്ടു തന്നെ അത

.ം@ എന്തെന്നാൽ ന്യായപ്രമാണം അവന നീതിക്കായി എണ്ണപ്പെട്ടു.

6 ക്രാധം ഉണ്ടാക്കുന്നു . എന്നാൽ വ്വാ വ. ബ. എന്നാൽ അത് അവന എണ്ണ

യപ്രമാണമില്ലാത്ത ഇടത്ത ലംഘ പ്പെട്ടത അവന്റെ നിമിത്തമായിട്ട

നമില്ല. - മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നിമിത്തമായിട്ടും

ച് അത്കൊണ്ട് ആയത കൃപ ക്രടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

യാൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്, വിശ്വാസ വര. നമ്മുടെ കതാവായ യെശു

ത്തിൽനിന്ന ആകനു; ആ വാശ വിനെ മരിച്ചവ ിൽ നിന്ന് ഉയിപ്പി

ത്തം സന്തതിക്ക ഒക്കെയും നിശ്ചയിച്ചവനിൽ വിശ_സിക്കുന്ന നമുക്കും

മാകെണ്ടുന്നതിന [ആകുന്നു:) സൃാ

യപ്രമാണത്താലുള്ളതിന് മാത്രമല്ല,

ച9 (ഞാൻ നിന്നെ അനെകം

, ജാതികൾക്കു പിതാവാക്കി എന്ന എ

ഴതപ്പെട്ട പ്രകാരം, ) അബ്രാഹാം

വിശ്വസിച്ചുവനായി, മരിച്ചവരെ

ജ്lവിപ്പിക്കുന്നവനായി, ഇല്ലാത്തവ

യെ ഉള്ളവയെ പൊലെ വിളിക്കു

നവനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാ

കെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പി

താവായ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാ

സത്തിലു തl്നും ക്രടെ.

ഫവൃ നിന്റെ സന്തതി ഇപ്രകാരം

ആകം എന്ന പറയപ്പെട്ട പ്രകാ

ൻം, അവൻ അനെകം ജാതികൾ

ക പിതാവാകുവാനായിട്ട, ആഗ്രെ

ക്ക വിസൈാധമായി ആശയൊടെ

അവൻ വിശ്വസിച്ചു.

ഫൻ അത്രയുമല്ല, അവൻ വിശ്ചാ

സത്തിൽ ക്ഷ്ണനല്ലായ്തുകൊണ്ട്,

എകദെശം നൂറ വയസ്സായാറെയും,

അന്ന തന്റെ ശ്luം ചത്തതിന്റെ

യും സാറായുടെ ഗഭൂത്തിന്റെ ജീവ

നില്ലായ്മയെയും വിചാരിച്ചില്ല.

വം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വാ

ശത്ത്,ചെത്ത കറിച്ച് അവിശ്വാസത്താ

ൽ സംശയിക്കാതെ, ദൈവത്തെ മ

ഹതചപ്പെടുത്തിയും,

എണ്ണപ്പെടും.

| വ@ ഇവൻ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾക്കാ

യിട്ട എല്പിക്കപ്പെട്ട, നമ്മുടെ നിതി

കരണത്തിനായിട്ട ഉയിപ്പിക പട്ടു.

ദ്ര അദ്ധ്യായം.

.ം വിശ്വാസത്താൽ നീതിമാന്മാരാ

ക പ്പെടൂക്കൊണ്ട് നമുക്കു കൈദ

വ മെത്താട സമാധാനം ഉണ്ട് എ

ന്നുള്ളത്.--l.വ. വാവുവും മർണ

വും ആദാമിനാലും..--♔ ന് തി

കർണവും ജീവനും ക്രിസ്തുവിനാ

ലും വന്നു എന്നു ഉള്ളത്.

ആകയാൽ വിശ്വാസത്താൽ നീതി

കരിക്കപ്പെട്ടിട്ട, നമ്മുടെ കതാവാ

യ ചെയശു ക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവ

ത്തൊട സമ•ധ0്ന ഠ ഉണല :

വ അവൻ മൂലവും നാം നില്ലക്കുന്ന

ംരം കൃപയിലെക്കു വിശ്വാസത്താൽ

നമുക്കു പ്രവെശനം ഉണ്ട്, ദൈവ

ത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ആശയി

ൽ നാം ആനന്ദിക്കുന്നു.

ന ഇത് മാത്രമല്ല, കഷ്ടത ക് മ

യെയും , ക്ഷമ പരlജ്ഞാനത്തെയും ;

പരിജ്ഞാനം ആശയെയും ഉണ്ടാ

ക്കുന്നു എന്ന അറിഞ്ഞ,

ര ഞങ്ങൾ കഷ്ടതകളിലും പുകഴ്സ

നു :

വ. അവൻ വാദത്തം ചെയുതി

~

ബ

@ എന്നാൽ ആശ ലജിപ്പിക്കു



റൊമാക്കാർ ദ്ര അ. മ്പ ബG)

ല്ല; എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തി| ചമ്പ (എന്തെന്നാൽ വൃായപ്രമാ

ന്റെ സ്റ്റൈഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങ , ണം വരെ പാപം ലൌകത്തിൽ ഉ

ളിൽ നമുക്കു തരപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാ ബായിരുന്നു; വൃായ:പ്രമാണം ഇല്ലാ

ത്മാവിനാൽ പകർപ്പെടുന്നു. ഞ്ഞിട്ട പാപം എണ്ണപ്പെടുന്ന ല്ല:

നൃ എന്തെന്നാൽ നാം ശക്തിയില്ലാ | cര എങ്കിലും മർണം ആദം മു

ത്തവരായിരുന്നപ്പൊൾ തന്നെ, ത തൽ മൊഗെശ വരെക്കും, വരുവാനി

ത്സമയത്ത് ക്രിസ്തു ഭക്തിഹീനന്മാക രൂന്നവന്റെ സ്വരൂപമായുള്ള ആ

ബക.C.C മരിച്ചു." ഭൂിയ്ക്കു ലംഘനത്തിന് സദൃശമാ

. എന്നാൽ ഒരു നിതിമാന പക യി പാപം ചെയ്യാത്തവരുടെ മെ

രം ഒരുത്തൻ മരിക്കുന്നത് ദുഷ്ണഭം ആ ലും കൂടെ ഭരിച്ചു

കുന്നു : എങ്കിലും നല്ലവന പകരം, ച@ എന്നാലും കറഠം എത പ്രകാ

ഒരുത്തൻ മിപ്പാൻ ക്രടി തുന യുമാ രമൊ വർഠ അപ്രകാരം തന്നെ അ

യിരിക്കും. ല്ല. എന്തെന്നാൽ ഒരുത്തന്റെ അ

വ്വ എങ്കിലൊ നാം പാപികൾആ പർാധത്താൽ പലരും മിച്ചു വബ

യിരുന്നപ്പൊൾ തന്നെ, ക്രിസ്തു നമുക്കു ിൽ, എത്ര അധികമായി കൈദവ

പകർം മിച്ചതിനാൽ, 6ദവം ത്തിന്റെ കൃപയും, യെശു ക്രിസ്തു വബ

നമ്മിലെക്ക് തന്റെ സ്റ്റെഫത്തെ വി|ന ഒരു മനുഷ നെ കൊണ്ട് കൃപ

ശൈഷതപ്പെടുത്തി.

ൻ ആകയാൽ നാം ഇപ്പൊൾ അ

വന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക

പ്പെട്ടിട്ട, നാം ക്രൈാധത്തിൽനിന്ന

അവനാൽ എറ്റവും അധികമായി

അക്ഷിക പ്പെടും.

ചം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം ശ

രൂക്കൾ ആയിരുന്നപ്പൊൾ നാം ദൈ

വത്തൊട അവന്റെ പുത്രന്റെ മ

രണത്താൽ പെയാജിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എ

ങ്കിൽ, യൊജിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട നാം അ

പന്റെ ജീവനാൽ എത്രയും അധി

കമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും.

.ം.ഥ അത മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊൾ ആ

രുടെ മൂലം നമുക്കു യാജിപ്പ ലഭി

ച്ചിരിക്കുന്നുവൊ, നമ്മുടെ കതാവാ

യ ആ യെശു ക്രിസ്തു മൂലം നാം ദൈ

വത്തിൽ പുകഴുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നു.

ചവ അത്കൊണ്ട എത പ്രകാരം

ഒരു മനുഷ്യനാൽ പാപവും, പാ

പത്താൽ മർണവും ലൊകത്തിലെക്ക

കടനുവൊ, അപ്രകാരം തന്നെ, എ

ല്ലാവരും പാപം ചെയ്തിരിക്കകൊ

ണ്ടു, മർണം സകല മനുഷ്യിലെ

യാലു ള ദാനവും പലക്കും വദ്ധിച്ചി

(ിക്കുന്നു

. സ്ത്ര പിന്നെയും ദാനം പാപ@"

ചെയ്തു, ഒരുത്തനാൽ ഉണ്ടായ പ്രകാ

രമല്ല: എന്തെന്നാൽ വിധി ഒന്ന കൊ

ണ്ട ശിക്ഷയിലെക്ക [ആയിരുന്നു.]

എന്നാൽ വൻം, അനെകം അപരാ

ധങ്ങളിൽനിന്നും നീതീകരണത്തി

ന [ആകുന്നു.]

ച5 അത്രയുമല്ല ഒരുത്തന്റെ അ

പൻാധം കൊണ്ട് മ അണും ആ ഒരു

ത്തനാൽ ഭരിച്ചു എങ്കിൽ, കൃപയുടെ

യും നീതീകരണത്തിലെ ദാനത്തി

ന്റെയും പരിപൂണ്ണതയെ ലഭിക്കുന്ന

വർ യെശു ക്രിസ്തു എന്ന ഒരുത്ത

നാൽ എത്രയും അധ കമായി ജീവ

നിൽ ഭരിക്ക ം.) -

. വ്വ അത്കൊണ്ട് ഒരുത്ത് വെൽറ്റ അ

പരാധത്താൽ എത പ്രകാരം സകല

മനുഷുക.ം ശിക്ഷെക്ക വിധ്[ഉണ്ടാ

യൊ;) അപ്രകാരം തബന ബത്ത

ന്റെ ന തിയ:ലും സകല മനുഷ്യ

&ം ജീവന്റെ നിതികരണത്തിന്

[വർം ഉണ്ടായി )

ക്കും കടന്നിരിക്കുന്നു : .ൺ എന്തെന്നാൽ ഘ,ത പ്രകാരം



മ്പമ്പ്) , റൊമാക്കാർ ഗ്നൂ അ.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുസരണക്കെ അടക്കപ്പെട്ടു.

ടിനാൽ പലരും പാപികളായി ി @ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവതെൻറ

മയപ്പെട്ടുവൊ, അപ്രകാരം തന്നെ മരണത്തിന്റെ സദൃശത്തിൽ നാം

ഒരുത്തന്റെ അനുസരണത്താൽ പ ക്രടെ നടപ്പെട്ടവരാകുന്നു എങ്കിൽ,

ലരും നീതിമാന്മാരായി ചമയപ്പെ നാം അവന്റെ ഉയിപ്പിന്റെ (സ

:ഠ . ദൃശത്തിലും] ഇിക്കും:

പം വിശെഷിച്ചും അപരാധം വ ആ നാം ഇനിമെൽ പാപത്തെ

ദ്ധിപ്പാനായിട്ട നൂായപ്രമാണം പ്ര സെവിക്കാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട, പാ

വെശിച്ചു. പാപം വദ്ധിച്ച ഇടത്തു പശിരം നശിച്ചുപൊകെണ്ടുന്നതി

കൃപ എറ്റം അധികമായി വി നു, നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ [അ

ച്ചു താനും. വനൊട] ക്രടെ ക ിശിൽ തറെക്ക

വ.ം എത പ്രകാരം പാപം മർ ഹൈപ്പട്ട എന്ന നാം അറിയുന്നു.

ണത്തിലെക്കു വാണിരുന്നു വൊ, അ ) എന്തെന്നാൽ മരിച്ചവൻ പൗപ

പ്രകാരം തന്നെ നമ്മുടെ കരാവാ ത്തിൽനിന്ന് നീതികരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു

യ യെശു ക്രിസ്തു മൂലം കൃപ നീതി നു.
യാൽ നിതൃിവങ്കലെക്കു വാഴുവാ വൃ പിന്നെ നാം ക്രിസ്തുവിനൊട

നായിട്ട (ആകന്നു.) ക്രടെ മരിച്ചു എങ്കിൽ, ബഠ അബ

ന്ന അദ്ധ്യായം. |നൊട ക്രടെ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നും

- | വ്:ശപസ1ക്കുന്നു. - -

- | ന ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയി

ചവ പാപം നമ്മിൽ ഭരിക്കയു ് ആഴ്റിട്ട, ഇനി മർിക്കയില്ല;

മരുത്.--പമ്പ മ 0ബ ഠ വ_Oവപ് മർണം ഇനി അവന്റെ കത്തവൃ

ത്തിന്റെ ക്രലിയാകുന്നു എന്നുള്ള  ിപ്പടു തൃകയില്ല എന്ന് അറിയുന്നു.

ബ. - .ം എന്തെന്നാൽ അവൻ മരിച്ച

.ം നാം പാപത്തിൽ വസിക്കരുത്.-

അത്കൊണ്ട നാം എന്തു പറയും? തൊ, പാപത്തിന് ഒരിക്കൽ മരിച്ചു:
. - -ജു

കൃപ വദ്ധികെണ്ടുന്നതിനു നാം പാ അവൻ ജീവിക്കുന്നതൊ, ദൈവത്തി

പത്തിൽ നിലനില്പകാമൊ?

വ അത് അരുതെ, പാപത്തിന മ

രിച്ചിട്ടുള്ള നാം ഇനി എങ്ങിനെ അ

തിൽ ജീവിക്കും?

ാ ചെയശു ക്രിസ്തുവിലെക ജബ

സ്നാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നാം എല്ലാവ

രും അവന്റെറ മസണത്തിലെക്കു ജ്ഞാ

നസ്സാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന നിങ്ങ

് അറിയുന്നില്ലയൊ?

രം അബംാണല്ല ക്രിസ്തു എത പ്രകാ

രം പിതാവിന്റെ മഹതചത്താൽ മ

രിച്ചവർിൽനിന്ന് ഉയിപ്പിക്കപ്പെട്ട

വൊ, അപ്രകാരം തന്നെ നാമും ജി

വന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കെണ്ടുന്ന

തിന, നാം മരണത്തിലെക്ക ജ്ഞാ

ലെക്കു ജീവിക്കുന്നു.

ഫ് അപ്രകാരം തന്നെ സത്യമാ

യി ന ങ്ങളും പാപത്തിന മ ിച്ച

|പാകുന്നു, എങ്കിലും നമ്മുടെ കത്താ

വായ യെശു ക്രിസ്തുവിനാൽ ദൈവ

ത്തിന ജീവിക്കുന്നവരെന്ന വിചാരി

പിൻ.

ചവ, അത്കൊണ്ട പാപം, നി

ങ്ങൾ അതിന്റെ മൊഹങ്ങളിൽ അ

തിനെ അനുസരിക്കെണ്ടുന്നതിന്,

നിങ്ങളുടെ മ0ണമുള്ള ശിരത്തിൽ

ബ.

കമ്പ. അത്രയുമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങ

ളുടെ അവയവങ്ങളെ അസ്ത്രായത്തി

ന്റെ ആയുധങ്ങളായി പാപത്തി

നസ്നാനത്താൽ അവ ിനാട ക്രടെ |ന എല്പിക്കരുത്. എന്നാൽ നിങ്ങളെ



റൊമാക്കാർ അ. ബ്വC)

ദൈവത്തിന മരിച്ചവരിൽനിന്ന ജി വം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ പാപ

വിച്ചിരിക്കുന്നവരായും, നിങ്ങളുടെ അിനദാസന്മാൻ ആയിരുന്നപ്പൊൾ,

അവയവങ്ങളെ ദൈവത്ത് ന നി നിങ്ങൾ നിതിയിൽനിന്ന വെസ്പെ

തിയുടെ ആയുധങ്ങളായും എല്പി ട്ടവരായിരുന്നു.

പ്പിൻ. ; പ.ം ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ

ഫര് എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ dം ലജിക്കുന്ന കാഴ്വങ്ങളിൽ അന്ന

നൂായപ്രമാണത്തിൻ കീഴല്ല, കൃപ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത ഫലം ഉണ്ടായി?

യിൻകീഴ തന്നെ ആക്കൊണ്ട്, പാ. എന്തെന്നാൽ ആ കാഴ്വങ്ങളുടെ അ

പം നിങ്ങളെ കത്തൃപ്പെടുത്തുക വസാനം മരണം [ആകന്നു.)

യില്ല. വ.വ. എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ നിങ്ങൾ

ച@ പിന്നെ എന്ത്? നാം നൂായ പാപത്തിൽനിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട,

പ്രമാണത്തിൻ കീഴല്ല, കൃപയിൻ ദൈവത്തിന ദാസന്മാരായി തിനി

കിഴ തന്നെ ആക്കൊണ്ട, നാം ടൂ, നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധിയിലെക്കു നിങ്ങ

പാപം ചെയ്യുമൊ? അത അരു ഭൂടെ ഫലവും, അവസാനം നിരൂ

ബ. ജ്iവനും ഉണ്ട്.

കണ്ഠ മരണത്തിലെക്കു പാപത്തിന വന. എന്തെന്നാൽ പാപത്തിന്റെ

എങ്കിലും, നിതിയിലെക് അനുസര ക്രലി മരണം [ആകന്നു:) എന്നാൽ

ണത്തിന് എങ്കിലും, നിങ്ങൾ യാ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം നമ്മുടെ ക

തൊരുത്തന അനുസരിപ്പാൻ നിങ്ങ രാവായ യെശു ക്രിസ്തു മൂലം നിത്യ
ളെ ദാസന്മാtായി ഏല്പിച്ചുവൊ, ജീവൻ [ആകന്നു.) -

നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവന്റെ ദാ

സമ്മാ: ആകുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ അ C) അല്പായം.

റിയുന്നില്ലയൊ?

ച് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാപത്തി

ന ദാസന്മാർ ആയിരുന്നു. എങ്കിലും

നിങ്ങൾക്ക് എല്പിക്കപ്പെട്ട ഉപദ്വൈശ

ത്തിന്റെ മാതൃകയെ നിങ്ങഠം മനഃ

പൂവത്തൊടെ അനുസരിച്ചതാ

ണ്ടു ദൈവത്തിന സൊത്രം.

ചവ്വ എന്നാൽ പാപത്തിൽനിന്ന

.ം ഒരു മനുഷ്യൻ ജിവനൊടി നി

ക്കുമ്പൊൾ അല്ലാതെ പിന്നെ ഒ

രു നൃായപ്രമാണത്തിനും അവ

ഒൻറ മെൽ അധികാരമില്ല.--

നൂായപ്രമാണം പാപമല്ല.-

ഥവ അത് ശുദ്ധവും നിതിയും ന

ന്മയും ഉള്ളത അത്രെ ആകുന്നു

ബ.

വിടുവികപ്പെട്ട, നിങ്ങൾ നീതിക

ദാസന്മാരായി തിന്നു.

ചൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിലെ ശ

്കത്തിഹീനതയുടെ നിമിത്തം ഞാൻ

മനുഷ്യപ്രകാരമായി പറയുന്നു; എ

തപ്രകാരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അ

വയവങ്ങളെ അശുദ്ധി ക്കും അക്രമ

ത്തിലെക്കു അക്രമത്തിനും ദാസന്മാ

തായി എല്ലിഷ്ടവൊ; അപ്രകാരം

തന്നെ ഇപ്പൊഠം നിങ്ങളുടെ അവ

യവങ്ങളെ ശുദ്ധിയിലെക്കു നീതി

സ് ഹൗദർCാ6ർ, ഒരു മനുഷ്യൻ

ജീവനൊടിരിക്കുന്നെടത്തൊളം നൂാ

യപ്രമാണത്തിന് അവന്റെ മെൽ

അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന നിങ്ങൾ

അറിയുന്നില്ലയൊ? (ഞാൻ നൂായ

പ്രമാണത്തെ അറിയുന്നവരൊട പ

റയുന്നു.)

വ, എന്തെന്നാൽ ഭതാവുള്ള സ്ത്രീ

അവളുടെ ഭതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കു

6ന്ന56ത്ത02.o നൂായപ്രമാണത്താ

ൽ അവനൊട കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു;

G g

ക്കും ദാസന്മാരായി എല്ലിപ്പിൻ. എന്നാൽ ഭതാവ മ.ഠിച്ചു എങ്കിൽ,



വസവവു റൊമാക്കാർ • അ.

അവക തന്റെ ഭതാവിന്റെ വൃാ ; തെ ഇരുന്നെന്നെ.

യപ്രമാണത്തിൽനിന്ന് വിടപ്പെട്ടി

രിക്കുന്നു.

വ്വ എന്നാലും പാപം, കല്പനയ9ൽ

സമയം ലഭിച്ചിട്ടു, സകല വിധ മൊ

ബ അത്ബ0ണഭ അവ3 ടെ രോ ഫത്തെയും എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കി. എ

വ ജീവനൊടി(ി. ബൊൾ.അവൾ

മറെറാരു പുരുഷന ആയിരുന്നാൽ,

അവco വൃഭിചാരണ്ടി എന്ന വിളി

തെന്നാൽ നൂായപ്രമാണം ക്രടാ

തെ പാപം ചത്തതായിരുന്നു.

| ൻ മുബൈ നൂായപ്രമാണം ക്രടാ

കപ്പെടും. എന്നാലോ അവളുടെ ഭ}തെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. എന്നാ

താവ് മരിച്ചു എങ്കിൽ, അവൾ ആ

ന 9യപ്രമാണത്തിൽനിന്ന് വിടപ്പെ

ട്ടവ X ആ കന്നു; അവൾ മറെറാരു

പുരുഷന ആയിരുന്നാലും, വ്യഭിചാ

ൻൺി ആ കയില്ല.

ര് അപ്രകാരം തന്നെ, എന്റെ

സമെഹാദാതെ, നാം ദൈവത്തി

ന ഫലം കൊഴുപ്പാനായിട്ട, നിങ്ങ

ക മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയ'ത്തെഴു

നില്ല. പട്ടവനായബ

ആ കെണ്ടുന്നതിന, നിങ്ങളും ക്രി.ു

വിന്റെ റ ശരീരത്താൽ നൂായപ്രമാ

ണത്തിനു മരിച്ചവരായി തിന്നു.

@ എന്തുകൊ ബന്നാൽ നാം ജഡ

ത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പൊൾ, നൂായപ്ര

മാനത്താൽ ഉണ്ടായ പാപവികാര

ങ്ങൾ, മരണത്തിലെക്ക് ഫലം കൊ

ടുക്കെണ്ടുന്നത്.ന, നമ്മുടെ അവയ

വങ്ങളിൽ വൃാപരിച്ഛ.

്) എങ്കിലും ഇപ്പൊൾ, നാം അ

കൃഷരത്തിന്റെ റ പഴക്കത്തിൽ അല്ല,

ആത്മാവിന്റെ റ പുതുക്കത്തിൽ ത

നെ 6സവിപ്പാനായിട്ട, നാം അ

കപ്പെട്ടിരുന്ന ിന മർിച്ചിരിക്കുകൊ

ണ്ടു, നാം നൂായപ്രമാണത്തിൽനി

ന്ന വിടുവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

് അത്കൊണ്ടു നാം എന്തു പറ

യും ? ന 9യപ്രമാണം വ_ാവപ@മാ ?

അത് അരുതെ; എങ്കിലും വൃായപ്ര

മാണത്താൽ അല്ലാതെ ഞാൻ പാ

പത്തെ അറിക ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എ

ത്തെന്നാൽ നീ മൊഫിക്കരുത്, എന്ന

ന്യായപ്രമാണം ചൊല്ലാതെ ഇരു

ലൊ കല്പന വന്നപ്പൊഠം, പാപം

പിന്നെയും ഉയിഭ്തു, ഞാനും മരിച്ചു.

കം ജീവനായിട്ടുള്ള കല്പന മര

ണാത്തിനായിട്ട എന്ന ഞാൻ കണ്ടെ

തുകയും ചെയ്യ.

ഫ. എന്തെന്നാൽ പാപം, കല്പന

യാൽ സമയം ലഭിച്ചിട്ട, എന്നെ വ

ഞ്ചിച്ചു. അതിനാൽ [എന്നെ] 6്ക്

ബ,

്ഠവ- അത്കൊണ്ടു നൂായപ്രമാണം

ശുദ്ധമുള്ളതും, കല്പന ശുദ്ധവും, നി

തിയും, നന്മയുമുള്ളതും ആക

ാ. അത്കൊണ്ടു നന്മയായുള്ള ത

ഇനിക്ക മരണമായി തിന്നുവൊ? അ

ത ബ: എന്നാലും പാപം കല്പ

നയാൽ എറ്റവും പാപമുള്ളതായി

തിരുവാനായിട്ട, പാപം നന്മയാ

യുള്ളതിനാൽ എന്നിൽ മരണം ഉ

ണ്ടാക്കി, പാപമെന്ന കാണപ്പെടെ

ണ്ടുന്നതിനു തന്നെ.

ഫര് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വ്വായ

പ്രമാണം ആത്മാവായുള്ള താകന്നു

എന്ന നാം അറിയുന്നു: ഞാനൊ പo

പത്തിന ക്രൈഴ വില്ലപ്പെട്ടു, ജഡ

മായുള്ളവൻ ആകനു.

. @ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ പ്രവൃത്തി

ക്കുന്നത് ഇനിക ബൊധിക്കുന്നില്ല;

ഞാൻ എതിബന ഇച്ഛിക്കു നുവൊ,

അതിനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ

എതിനെ ചെവറുക്കുന്നുവൊ, അതി

നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു താനും.

.cനു പിന്നെ ഞാൻ ഇച്ഛികാത്തരി

ന്നാൽ, ഞാൻ മൊഹത്തെ അറിയാ നെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, നൂായപ്രമാ
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്നും നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കു

ന്നു.

.=ⓝ ആകയാൽ ഇപ്പൊൾ ഞാൻ

അല്ല, എന്നിരർ വസിക്കുന്ന പാപം

തന്നെ അതിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നു.

ചവ്വ എന്ത,കൊണ്ടെന്നാൽ എന്നിൽ

( എന്റെ ജഡത്തിൽ തന്നെ എന്ന

പൊരുൾ,) നന്മ വസിക്കുന്നില്ല എ

ന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. എന്തെന്നാൽ

ഇച്ഛിക്കുക എന്നത എന്നൊട ക്രടെ

ഉണ്ട്. എങ്കിലും നന്മ പ്രവൃത്തിക്കുക

എന്നത ഞാൻ കാണുന്നില്ല.

.ംൻ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കു

ന്ന നന്മയെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല :

ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്ത ആ ദൊല്ക്കത്തെ

ഞാൻ പ്രവൃത്തിക്കുന്നു താനും.

വം അങ്ങിനെ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്ത

തിനെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, ഞാനല്ല,

എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപം തന്നെ

അതിനെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നു.

വച ഇതകൊണ്ടു ഞാൻ നന്മ ചെ

യ്ക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുമെമ്പാൾ, ദൈാഷം എ

നൊട ക്രടെ വസിക്കുന്നു എന്ന ഒരു

പ്രമാണത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു.

പവ, എന്തെന്നാൽ ഉള്ളിലെ മനു

കൃപ്രകാരം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ

നൂായപ്രമാണത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ത്തിന്റെ നൂായപ്രമാണത്തിനും, ജ

ഡം കൊണ്ടു പാപത്തിന്റെ റ പ്രമാ

ണത്തിനും ശുശൃഷിചെയ്യുന്നു.

വു അു്യം.

.ം കുറ്റവിധിയിൽനിന്ന ഇന്നിന്നവ

് വർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.

@, ചമ്പ ജഡ ിൽന iന്ന ഇന്ന

ദൊഷവും - ), ഛ. ആ താവി

ൽനിന്ന ഇന്ന നമേയും --ച9 വൈദ

വത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ യിരിക്കുന്ന

തിൽനിന്ന് ഇന്ന നമ്മയും വരു

നു എന്നുള്ളത്.

അത്കൊണ്ട ഇപ്പൊ) ജഡപ്രകാ

രമല്ല, ആത്മാവിൻ പ്രകാരം തന്നെ

ബടക്കുന്നബ സായ ക്രിസ്തു ചെയശുവിലു

ള്ളവ് ഒരു ശിക്ഷാ വ'ധ'യുമില്ല.

വ എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ക്ര സ്റ്റു ചെയ

ശുവിൽ ജിവന്റെ റ ആത്മാവിന്റെ റ

വ്വായപ്രമാണം എന്നെ പാപത്തി

ന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ന്യായ

പ്രമാണത്തിൽനിന്ന് വിടുവച്ചിരിക്കു

ബ.

മ്പ എന്തെന്നാൽ ജഡഞ്ഞാൽ ക്ഷീ

ണമായിരുന്ന നൂായപ്രമാണത്തിന

ചെയ്യാൻ കഴിയാഞ്ഞത്, ദൈവം ത

ന്റെ സപന്ത പുത്രനെ പാപ.ു.

വമ്പ എന്നാലൊ എന്റെ അവയ | ജഡത്തിന്റെ സുശമായും, പാപ

വങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്ര|ത്ത ന ബലിക്കായി • അയച്ച, ജ

മാണത്തിന നെസെ പൊരു തുകയും, ഡത്തിൽ പാപത്തെ ശ കൊക്ക വി

എന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ഉള്ള ധിഷു.

പാപത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിന് എ ര, ജഡപ്രകാരമല്ല, ആത്മാവിൻ

നെ അടിമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകാശം തന്നെ നടക്കുന്നവരായ ന

മറെറാരു പ്രമാണത്തെ ഞാൻ കാ മര് നൂായപ്രമാണത്തിന്റെ റ നി

ബ. തി നിവൃത്തിയാകെണ്ടുന്നതിന [ആ

പര്. ഞാൻ അരിഷ്ടനായ മനുഷ്യ കന്നു.]

ൻ ! cരം മരണ ശരീരത്തിൽനിന്ന ഭൂ, എന്തെന്നാൽ ജഡ"പ്രകാരമ ു.

എന്നെ ആർ രക്ഷിക്കും? വർ ജഡത്തിന്റെ കാ2 ി ഒ യും,

പ@ നമ്മുടെ കതാവായ യെശു ആത്മാവിൻ പ്രകാരമുള്ളവർ ആ

ക്രിസ്തു മൂലമായി ഞാൻ ദൈവത്തി|ാം കാവ്വംങ്ങളെയും ചിന്തി

ന നൊത്രം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു | കുന്നു.

ഞാൻ തന്നെ മനസ്സ കൊണ്ടു ലൈവ | ഔ പിനെ ജഡത്തിലെ ചിന്ത മർ

G g:2
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ണം: ആത്മാവിലെ ചിന്ത ജീവനും

സമാധാനവും [ആകുന്നു.]

് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജഡത്തി

ലെ ചിന്ത ദൈവത്തൊട ശത്രുത
|

[ആകന്നു:) അത് ദൈവത്തിന്റെ

നൂായപ്രമാണത്തിന് കീപ്പെടുന്നതു

മില്ല, [കിപ്പെടുവാൻ) കഴിയുന്നതു

മല്ല.

് വ്വ ആകയാൽ ജഡത്തിലുള്ള വക

ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴി

കയില്ല.

ൻ എന്നാലൊ ദൈവത്തിനെൻറആ

ത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എ

ങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജഡത്തിലല്ല, ആ

ത്മാവിൽ അത്രെ ആകനു. യാതൊ

രുത്തന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ

ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നുവൊ, അവൻ

അവനുള്ളവനും

ഫ പിനെ ക്രിസ്റ്റ നിങ്ങളിൽ [ഇ

രിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ശരീരം പാപത്തി

ൻ നിമിത്തം മരിച്ചത [ആകന്നു:)

എങ്കിലും ആത്മാവ് നിതിയുടെ നി

മിത്തം ജീവൻ [ആകന്നു.]

.ം. അത്രയുമല്ല യെശുവിനെ മ

രിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിപ്പിച്ചവമെൻറ

ആത്മ:വ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു

എങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ

നിന്ന് ഉയിപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ

വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിന്റെ

കൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ മരണമുള്ള ശ

(ിങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും.

ഫ.വ. അത്കൊണ്ടു സ6 ഫാദർഠമാ

തെ0, നാം കടക്കാർ ആകുന്നു, ജഡ

പ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ ജഡത്തിനല്ല.

ചമ്പ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡ

പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ, നി

നാൽ നടത്തപ്പെടുന്നുവൊ, അവക

ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ ആകന്നു.

ച@ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ പി

ന്നെയും ഭയത്തിന് അടിമയുടെ ആ

ത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചില്ല; പുത്രസീ

കാരത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ തന്നെ

പ്രാപിച്ചു. അതിനാൽ, അബ്ബ്, പി

താവെ, എന്ന നാം വിളിക്കുന്നു.

ാസ്ത്ര നാം ദൈവത്ത റെൻറ മക്കൾ

ആകന്നു എന്ന ആ ആത്മാവ് നമ്മു

ടെ ആത്മാവിനൊട ക്രടെ സാക്ഷി

കരിക്കുന്നു.

ഫ') വിശൈഷിച്ചും നാം മകൾ എ

ന്റെ അവകാശികളും, നാമും ക്ര

ങ്കിൽ, അവകാശികളും; ദൈവത്തി

ടെ മഹതചപ്പെടുവാനായിട്ട, നാം

ക്രടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, ക്രിസ്തു

വിന്റെ ക്രട്ടവകാശികളും (ആക

ബ.

ഫവൃ എന്തെന്നാൽ ഇപ്പൊഴത്തെ'

കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മിൽ വെ

ളിപ്പെടുവാനുള്ള മഹതപത്തൊട[ഉ

പമിക്കപ്പെടുവാൻ) യൊമ്രമുള്ളവ

യല്ല എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.

.cൻ എന്തെന്നാൽ സൃഷ്ടിയുടെ മ

ഹാ ആശ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര

്മാരുടെ പ്രസിദ്ധത്തിൻ ആശ@യാ

ടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

വം എന്തെന്നാൽ സൃഷ്ടി മന്സ്റ്റൊ

ടെ അല്ല, [അതിനെ) ആശയിൽ

കിഴാക്കിയവനാൽ അത്രെ മായെ

കു കിഴാകപ്പെട്ടത്;

വ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സൃഷ്ടി ത

ന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരുടെ

മഹതപമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെക്കു നാ

ശത്തിന്റെ അടിമയlൽനിന്ന സാ

ങ്ങൾ മരിക്കും ; എന്നാൽ നിങ്ങൾ |തന്ത്ര്യപ്പെടും.

ആത്മാവിനെ കൊണ്ട ശരീരത്തി| വവ എന്തെന്നാൽ സവ സൃഷ്ടിയും

ന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വരെ ഞരങ്ങി, ഒന്നിച്ച അതി

ഏ.ങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. വെദനപ്പെടുന്നു എന്ന നാം അറി

ഛ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എത്ര {യുന്നു.

പെർ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവി വ.ബ. അതു മാത്രമല്ല, ആത്മാവി



റൊമാക്കാർ പ്ര അ. മ്പര്ഥ

ന്റെ ആദൃഫലങ്ങൾ ഉള്ളവരായ

നാമും കൂടെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തി

ന്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രസ്വീകാ

രത്തിന ആശയൊടെ കാതുകൊ

ണ്ടു, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഞഅങ്ങുന്നു.

വരം എന്തെന്നാൽ നാം ആശയാ

ൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കാ

ണപ്പെടുന്ന ആശ ആശയല്ല; എ

ത്തെന്നാൽ ഒരുത്തൻ കാണുന്നതിന

എന്തിന ആശപ്പെടുന്നു?

വ@ എന്നാൽ നാം കാണാത്തതി

ന ആശപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, അതി

നായിട്ട നാം ക്ഷമയൊടെ കാത്തി

രിക്കുന്നു.

വനൂ അപ്രകാരം ആത്മാവും നമ്മു

ടെ ബലഹീനതകൾക്കു സഹായി

ക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ നാം വെണ്ടും

പ്രകാരം പ്രാതിക്കെണ്ടുന്നത് ഇന്ന

ത എന്ന നാം അറിയുന്നില്ല ; എന്നാ

ലും ആത്മാവ് തന്നെ ചൊല്പിക്രടാ

ത്ത ഞഅക്കങ്ങളൊടെ നമുക്ക് വെ

ണ്ടി പ്രാതഥിക്കുന്നു.

വ. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ [ഇ

ക്ട്) പ്രകാരം ശുദ്ധമുള്ളവ് വെ

ണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കുന്നതകൊണ്ടു, ഫ്രദ്യ

ങ്ങളെ ശൈാധന ചെയ്യുന്നവൻ ആ

ത്മാവിന്റെ വിചാരം ഇന്നത എന്ന

അറിയുന്നു.

വ-Cച്ച വിശൈഷിഷ്ടം ബ

സ്റ്റെഫിക്കുന്നവരും അവന്റെ മുൻ

നിശ്ചയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവരു

മായുള്ളവക് എല്ലാ കാഴ്വങ്ങളും ന

റെമക്കായിട്ട ക്രടെ വൃാപരിക്കുന്നു എ

ന്ന നാം അറിയുന്നു.

വൻ എന്തുകൊണ്ടൂന്നാൽ അനെ

കം സഹൊദരന്മാർിൽ അവൻ ആ

ദൃജാതനായിരിക്കെണ്ടുന്നതിന്, അ

വൻ മുൻ അറിഞ്ഞവരെ അന്റെ പു

ത്രsൻറ സ്വരൂപമെത്താട് അനുരൂ

പപ്പെടുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചു.

മ്പം അത്രയുമല്ല അവൻ എവമെർ

അവൻ വിളിച്ചു; എവരെ അവൻ

വിളിച്ചുവൊ, അവരെയും അവൻ

നിരീകരിച്ചു; എവരെ അവൻ നി

തീകരിച്ചുവൊ, അവരെയും അവൻ

മഹതചപ്പെടുത്തി.

മ്പ. പിന്നെ നാം •രം കുങ്ങ

ളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയും ? ദൈവം

നമുക്കു വെണ്ടി ആയാൽ, നമുക്കു വി

6) അാധമായിട്ട ആര്? -

നlവ തന്റെ സ്വന്ത പുത്രനൊട

കരുണ ചെയ്യാതെ, നമുക്ക് എല്ലാവ

ക്കും വെണ്ടി അവനെ ഏല്പിച്ച പഠൻ

ഇവനൊട ക്രടെ സകല കായ്യങ്ങ

ളെയും നമുക്ക് എങ്ങിനെ സൌജ

വ്വമായി തരാതെ ഇരിക്കും?

മ്പന. ദൈവത്താൽ തെരിഞ്ഞെടു

ക്കപ്പെട്ടവരെ ആര അപവാദം പ

റയും? നിതികരിക്കുന്നവൻ ദൈവം.

മ്പര ശിക്ഷെക വിധിക്കുന്നവൻ

ആര്? മരിച്ചവൻ ക്രിസ്റ്റ്, അത്രയുമ

ഋ അവൻ ഉയിരെi്നിറ്റുമിരി

ക്കുന്നു, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വ്

ലത്ത ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, അ

വൻ നമുക്കു വെണ്ടി പ്രാതിക്കയും

ചെയ്യുന്നു.

മ്പl@ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്റ്റൈഹത്തിൽ

നിന്ന ആർ"നമ്മെ വെർതിരിക്കും ?

സങ്കടമൊ, പരവശമൊ, പീഡ

യൊ, ക്ഷാമമൊ, നഗ്നതയൊ,ആ

പമെത്ത9, വാളൊ?

മ്പസ്ത നിക്കെൻറ നിമിത്തമായിട്ട ഞ

ങ്ങൾ നാൾ മുഴുവ കൊല്ലപ്പെ

ട്ടും, കലൈക ആടുകൾ പൊലെ ക

ണകിടപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്ന എ

ഴുതപ്പെട്ട പ്രകാരം തന്നെ.

മ്പ5 അത്രയുമല്ല ഇ .യിൽ ക്ക

യും നാം നചെമ ചെസ്സഹിച്ചവരെ റ

മൂലമായി എറ്റവും ജ്യം ചൊള്ളൂ

ബ,

മ്പവൃ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ മരണം

എങ്കിലും, ജി.വൻ എങ്കിലും, തന്മാർ

മുൻ നിയമിച്ചുവൊ, അവരെയും എങ്കിലും, പ്രഭുത്വങ്ങൾ എങ്കിലും,



മ്പര്'വ. റൊമാക്കാർ ൻ അ.

അധികാരങ്ങൾ എങ്കിലും, നില്ല്

നവ എങ്കിലും, വരുവാനുള്ളവ എ

ങ്കിലും,

മ്പൻ ഉയരം എങ്കിലും, ആഴം എ

ങ്കിലും, മറ്റ യാതൊരു സൃഷ്ടി എ

ങ്കിലും നമ്മെ നമ്മുടെ കരാവായ

ചെയശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവ സ്റ്റെ

ഹത്തിൽന് വെaതിര പ്പാൻ പ്രാ

പൂിയാകയില്ല എന്ന ഇനിക്ക നി

ശ്ചയം ഉണ്ട്.

ൻ അദൃായം.

ച യെഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച പൌലു

സിന്റെ ദുഃഖം..--♔ അബ്രാഹാമി

കെൻറ പുത്രന്മാർ എല്ലാവരും വാ

ശത്തത്തിന്റെ പുത്രന്മാരല്ല എ

ന്നുള്ളത്.-വl@ പുറജാതിക്കാരെ

വിളിക്കയും യെഹൂദന്മാരെ തള്ളു

കയും ചെയ്യുന്നത്.

തൊൻ ക്രിസ്തുവിൽ അസരൂം പറ

ബ് സതൃം തന്നെ പറയുന്നു, ഇ

നിക മഹാ ദുഃഖവും എന്റെ ഹൃ

ദയത്തിൽ ഇടവിടാതെ വെദന

യും ഉണ്ട് എന്ന്.

വ എന്റെ റ മനസ്സ് ക്രടെ പരി

ശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇനിക്കു സാക്ഷി നി

ബ്നു.

മ്പ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ

സ്ഹൊദരന്മാരായി, ജഡപ്രകാ

അം എമെൻറ ബന്ധുക്കളായുള്ളവക

വപകരം ഞാൻ തന്നെ ക്രിസ്റ്റവ'ൽ

നിന്ന ഒരു ശാപം ആകവ്ർ ഇ

നിക ആഗ്രഹിക്കാം:

നും മെലെ ദൈവം ആകനു. ആ

മെൻ.

് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നി

ഷ്ണലമായി തിനു എന്ന പൊലെ അ

ല്ല , എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യിസ്രാഏ

ലിൽ ഉള്ളവർ എല്ലാവരും യിസ്രാ

എല്ലാത്.

് പിന്നെയും അവർ അബ്രാഹാ

മിന്റെ സന്തതിയാകകൊണ്ടു, എ

ല്ലാവരും പുത്രന്മാരുമല്ല : ഇസ്സാക്കിൽ

അത്രെ ന.നക്ക സന്തതി വിളിക്കു

പ്പെടും.

വ്വ അത എന്തെന്നാൽ ജഡത്തിലെ

പുത്രന്മാരായ ഇവർ ദൈവത്തി

ന്റെ പുത്രന്മാരല്ല; വാശത്തത്താ

ലുള്ള പുത്രന്മാർവ്വെ സന്തതിക്കായി

എണ്ണപ്പെടുന്നു.

ൻ എന്തെന്നാൽ ആ വാശത്തത്തി

ബൻ.വ. ബാക്കി ഇത [ആകന്നു.] o Co

കാലത്തിൻ പ്രകാരം ഞാൻ വരും,

അപ്പൊൾ സാഠായിക്ക ഒരു പുത്രൻ

ഉണ്ടാകം.

ചം ഇത് മാത്രവുമല്ല; റെനെബുക്കാ

യും നമ്മുടെ പിതാവായ ഇസ്റ്റാക്ക എ

ന്ന ഒരുത്തനാൽ ഗഭം ധരിച്ചതി

ന്റെ ശൈഷം,

കഥ ( മക്കൾ ജനിക്കാതെയും, ഗു

ണമെങ്കിലും ദൈാഷമെങ്കിലും ചെ

യ്യാതെയും ഇരിക്കുമ്പൊൾ തന്നെ,

തെർിഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരം ദൈവ

ത്തിന്റെ നിശ്ചയം ക്രിയകളിൽനി

ന്നല്ല, വിളിക്കുന്നവനിൽനിന്ന് ത

ന്നെ സ്ഥിരപ്പെടെണ്ടുന്നതിന്,)

രം അവർ യീസ്രാഏൽകാർ ആക || .ംവ. മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സെ

ന്നു, പുത്ര സികാരവും, മഹത്വ

വും, നിയമങ്ങളും, വെദപ്രമാണ

ദാനവും, ദൈവശുശ്രൂഷയും, വാ

ശത്തങ്ങളും അവക്കുള്ളവ ആകുന്നു;

@ പിതാക്കന്മാർ അവരുടെ [ആ

കുന്നു,") അവരിൽനിന്ന ജഡപ്രകാ

രം ക്രിസ്തുവും [ഉണ്ടായി.] ഇവൻ

വിക്കും

പ്പെട്ടു.

കമ്പ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാ

രം, ഞാൻ യാക്കൊബിനെ സ്റ്റെഫി

ചു, എശാവിനെ പക ു.

ഥരം അത്കൊണ്ട നാം എന്ത വ്l

റയും? ദൈവത്തിന്റെ പകൽ നി

എന്ന അവളൊട ചൊല്ല

എ6:നക്ഷജ്ഠ സ്തുതിക്കപ്പെട്ട സകലത്തി തികെട [ഉണ്ടൊ? അത അരുതെ.



റൊമാക്കാർ ൻ ആ. മ്പ-അ"നവ.

.@ എന്തെന്നാൽ അവൻ മൊശൈ!യി, നാശത്തിന യൊഗ്യമായുമുള്ള

യെ9ട പറയുന്നു, ഞാൻ എവനൊ

ട കരുണ ചെയ്യാൻ, ഇച്ഛിക്കുന്നു

വൊ, അവനൊട കരുണാ ചെയ്യും.

എവനൊട കനിവുണ്ടാകുവാൻ ഞാ

ൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവൊ, അവനൊട ക

നിവുണ്ടാകും.

ചന്ദ്ര അത്കൊണ്ട മനസ്സായിരിക്കു

നവ നിൽനിന്നു എങ്കിലും, ഒടുന്നവ

നിൽ നിന്നു എങ്കിലും അല്ല, കരുണ

ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൽനിന്ന് തന്നെ

[ആകന്നു.]

.ു എന്തെന്നാൽ വെദവാക്യം ഫ

റഒവിനൊട പറയുന്നു, ഞാൻ നി

നിൽ എന്റെ ശക്തിയെ കാണി

പ്പാനായിട്ടും, എന്റെ നാമം ഭൂമി

യിൽ ഒക്കെയും പ്രസിദ്ധപ്പെടുവാ

നായിട്ടും,ഇതിനായിട്ടു തന്നെ ഞാൻ

നിനെ ഉയതിയിരിക്കുന്നു.

കവൃ അത്കൊണ്ട് അവൻ തന്റെ

ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരുത്തനൊട കരു

ണ ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാ

രം മറെറാരുത്തനെ കഠിനപ്പെടു

തുകയും ചെയ്യുന്നു.

.ംൻ ആകയാൽ നീ എന്നൊട, അ

വൻ പിന്നെ എന്തിന കുറ്റം പറ

യുന്നു? എന്തെന്നാൽ ആർ അവന്റെ

ഫിതത്തൊട മറുത്ത നിന്നു? എന്ന

വപവയും •

വം അല്പയൊ മനുഷ്യ, ദൈവ

ത്തൊട പ്രതൃത്തരം പറയുന്ന നി

ആർ? മനയപ്പെട്ട വ ു മനഞ്ഞവ

നൊട, നീ എിന എന്നെ ഇപ്ര

കാരം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമൊ?

വ.ഥ ഒരു ക്രട്ടം കളിമണ്ണിൽനിന്ന

തന്നെ ഒരു പാത്രത്തെ മാനത്തിനും,

മറെറാരു പാത്രത്തെ അവമാനത്തി

ശം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കശവന മണ്ണി

മെൽ അധികാരമില്ലയൊ ?

ചപ പിനെ ദൈവം [തന്റെ]

ക്രൈാധത്തെ കാണിപ്പാനും, തന്റെ റ

ക്രൈാധപാത്രങ്ങളെ വaതെ ദിഘശാ

ന്തതയൊടൂം സഹിച്ചാൽ എന്ത്?

വന താൻ മഹത്വത്തിന് മുമ്പിൽ

ഒരുകിയ കാരുണ്ഠ്യപാത്രങ്ങളിൽ ത

റെൻറ മഹത്വത്തിന്റെ ഐശപയ്യ

ത്തെ അറിയിപ്പാനും [എന്ത്?

വര. അവൻ യെഹൂദന്മാരിൽനി

ന്ന മാത്രമല്ല, പുറജാതിക്കാരിൽനി

ന്നും വിളിച്ചിരിക്കുന്നവരായ നമ്മിൽ

ത,ബം

വ@ അപ്രകാരം അവൻ ഒശൈയി

ൽ പറയുന്നു, ഇനിക്ക ജനങ്ങളല്ലാ

തെ ഇരുന്നവ തെ. എന്റെ വ ജനങ്ങ

ളെന്നും, പ്രിയപ്പെടാതെ ഇരുന്നവ

ളെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെന്നും ഞാൻ വി

ളിക്കുന്നു.

വ്) ഇപ്രകാരവും ഉണ്ടാകം, നി

ങ്ങൾ എടെൻറ ജനങ്ങളല്ല, എന്ന

എത സ്ഥലത്തിൽ അവരൊട ചൊ

ല്ലപ്പെട്ടുവൊ, അവിടെ അവർ ജി

വനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എ

ന്ന വിളിക്കപ്പെടും.

വ. യശായായും യിസ്രാഎലിനെ

കറിച്ച് വിളിച്ചു പറയുന്നു, യിസ്രാ

എൽ പുത്രന്മാരുടെ സംഘ്യ സമുദ്ര

ത്തിലെ മണൽ പൊലെ ഇരുന്നാ

ലും, ഒരു ശെഷിപ്പ രക്ഷിക്കപ്പെടും

പവ്വ എന്തെന്നാൽ അവൻ നീതി

യിൽ കാഴ്ചത്തെ നിവൃത്തിച്ച ചുരു

ക്കും; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കതാവ

ഭൂമിയിൽ കാഴ്ചത്തെ ചുരുകി തികക്കും.

വൻ യശായയും മുവെ പറഞ്ഞു

പ്രകാരം, സൈസമ്പ്രങ്ങളുടെ കാ

വ നമുക്ക് ഒരു സന്തതിയെ ശെഷി

പിക്കാതെ ഇരുന്നു എങ്കിൽ, നാം

സൊദൊമിനെ പൊലെ ആയി,

ഗൊമൊറായൊട സദൃശപ്പെടുമാ

യിരുന്നു.

ബം ആകയാൽ നാം എന്തു പറ

യും നീതിയെ പിന്തുടർാത്ത പുറ

ശക്തിയെ അറിയിപ്പാനും ഇഷ്ടമാ. ജാതികാര നീതിയെ, വിശ്വാസത്താ



ബ,അ.'അ' റൊമാക്കാർ ഫo അ.

്

ലുള്ള നിതിയെ തന്നെ പ്രാപിച്ചു.

ബ. നീതിയുടെ വൃായപ്രമാണ

ത്തെ പിന്തുടന യിസ്രാഎൽ നിതി

യുടെ വൃായപ്രമാണത്തെ പ്രാപി

ഫ്ലില്ല താനും.

ബവ അത് എന്തുകൊണ്ട്? അവർ

വിശ്വാസത്താലല്ല, നൂായപ്രമാണ

ത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ എന്ന

പൊലെ തന്നെ [അതിനെ) അ

നെപ്ഷിച്ചതപൊണ്ട്.

മ്പമ്പ കണ്ടാലും ഞാൻ സിയൊനി

ൽ ഒരു ഇടച്ചയുള്ള കല്പിനെയും,

വിരുദ്ധമുള്ള പാറയെയും വെക്കുന്നു:

അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്ത

നും ലജ്ജിക്കപ്പെടുകയുമില്ല. എന്ന

എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ത

ാവനും നീതികായിട്ടു ക്രിസ്തു ബ്രാ

യപ്രമാണത്തിന്റെ അവസാനം

[ആകുന്നു.]

@ എന്തെന്നാൽ ആ കാഴ്വങ്ങളെ

ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അവയാൽ ജി

വിക്കും, എന്ന മൊഗെശ വൃായപ്രമാ

ണത്താലുള്ള നീതിയെ കുറിച്ച് എഴു

തിയിരിക്കുന്നു.

നൂ എന്നാലെ9 വിശ്വാസത്താലുള്ള

നിതി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. (ക്രി

സ്തുവിനെ ഇറക്കുന്നതിന എന്ന അ'

ത്ഥമായി) ആർ സചhത്തിലെക്കു ക

സെറും ? എന്നെങ്കിലും ,

ഉ (ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽനി

ന്ന ഉയരുന്നതിന എന്ന അതഥമാ

യി) ആര പാതാളത്തിലെക്കു ഇദ

ന്നെ, അവർ ആ ഇടച്ചയുള്ള കളിൽ|ങ്ങം? എന്നെങ്കിലും നിന്റെ ഹൃദയ

ഇടറി.

്ഥ ഠ അഭ്രൂായം.

് . നൂായപ്രമാണത്തിന്റെയും വി

ശ്വാസത്തിന്റെയും നിതി

ത്തിൽ പറയരുത്.

വ്വ എന്നാൽ അത് എന്തു പറയുന്നു?

ആ വാക്കു നിനക സമിപമായി,

നിനെൻറ വായിലും, നിന്റെ ഹൃദ

ഷ |യത്തിലും ഉണ്ട്; അത് ഞങ്ങൾ പ്ര

തൃാസ9--ക മെയⒺP്??ു | സംഗിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വാ

ലും പുറജാതിക്കാരനായാലും വി
ക്ക ആകുന്നു.

ശാസിയായവൻ ലജ്ജിക്കപ്പെട്; ൽ അത് എന്തകൊണ്ടനാൽ നീ

കയില്ല എന്നുള്ളത്.

സഹൊദരന്മാരെ, എന്റെ ഹൃദ

നിയെൻറ വാ കൊണ്ട് കതാവായ

യെശുവിനെ അനുസരിച്ച്, വൈദ

യത്തിലുള്ള ആഗ്രഹവും യിസ്രാഎ|വം അവനെ മരിച്ചവരിൽനിന്ന ജു

ലിന വെണ്ടി ദൈവത്തൊടുള്ള |യിപ്പിച്ചു എന്ന നിന്റെ ഹൃദയതൊ

പ്രാത്ഥനയും [അവരുടെ] രക്ഷെ ടെ വിശ്വസിച്ചാൽ, ന് രക്ഷിക

ക്കായിട്ട ആകനു. പ്പെടും.

വ എന്തെന്നാൽടൈഭവത്തെ കുറിച്ച് ചം എന്തെന്നാൽ [മനുഷ്യൻ) നി

അവക ശുക്ലാന്തിയുണ്ടു എന്ന് ഞാൻ തികായിട്ട ഹൃദയത്തൊടെ വിശപ

അവക സാക്ഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ[അ സിക്കുന്നു: രക്കൊയിട്ട വായാൽ

ത) അറിവിൻ പ്രകാരമല്ല, അനുസരണവും ഉണ്ടാകനു.

ാ. എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവ | ചുമ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആതെ

ത്തിന്റെ നീതിയെ അറിയായിക | ജിലും. അവനിൽ വിശപസിച്ചാൽ,

കൊണ്ടും, തങ്ങളുടെ സ്വന്ത നീതി അവൻ ലജിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന

യെ സ്ഥിരമാക്കുവാനായിട്ട അ വെദവാകൃം പറയുന്നു.

നെപ്ഷിക്കൊണ്ടും, ദൈവത്തി| ചവ, എന്തെന്നാൽ യെഹൂദനും

ന്റെ നീതിയിൽ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. ഗ്രെകുന്നും ഒട്ടും വൃതൃാസമില്ല : ബ

" (് എന്തെന്നാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എ ന്തകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവക്കും ക



റൊമാക്കാർ ഫിഫ അ. മ്പര്'G)

രാവായവൻ തന്നൊട വിളിക്കുന്ന

ഏല്പിവക്കും ഐശ്ചയ്ക്കുവാൻ ആക

ബ.

ചമ്പ ആകയാൽ ആരെങ്കിലും ക

താവിന്റെ നാമത്തിൽ വിളിച്ചാൽ

അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും.

ഛ. അത്കൊണ്ട് തങ്ങൾ വിശപ

സിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനൊട അവർ എ

ങ്ങിനെ വിളിക്കും? തങ്ങൾ കെട്ടി

ട്ടില്ലാത്തവനിൽ അവർ എങ്ങിനെ

വിശ്വസിക്കും? പിന്നെ പ്രസംഗക്കാ

രൻ ഇല്ലാതെ അവർ എങ്ങിനെ

കെooക് ഠ ?

ഫ@ അവർ അയകപ്പെടാഞ്ഞാൽ

അവർ എങ്ങിനെ പ്രസംഗിക്കും?

എഴുതപ്പെട്ട പ്രകാരം, സമാധാന

ത്തെ സദപത്തമാനമായി അറിയി

ച്ച, നല്ല കാഴ്വങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കു

ന്നവരുടെ വാദങ്ങൾ എത്രയും സൌ

ന്ദ♔മുള്ളവയാകന്നു.

ചന്ദ്ര എങ്കിലും എല്ലാവരും സുവി

ശൈഷത്തെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. എ

ത്തെന്നാൽ, കരാവെ, ഞങ്ങളുടെ

പ്രസംഗത്തെ വിശ്വസിച്ചവൻ ആ

ത' എന്ന യശായ പറയുന്നു.

.ം. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം കെ

കവിയാലും, കൊ ദൈവത്തി

ന്റെ വചനത്താലും [ഉണ്ടാകുന്നു.]

ഥവൃ എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു,

അവർ കെട്ടിട്ടില്ലയൊ? അവരുടെ

ശബ്ദം ഭൂമിയിൽ എല്ലാടത്തെക്കും,

അവരുടെ വചനങ്ങൾ ഭൂലൈലാക

ത്തിന്റെ അതിരുകളിലെക്കും പുറ

പ്പെട്ട സ്തൃം.

ചൻ എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു,

യിസ്രാംഎൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലയൊ? ആ

ല്ലം മൊഗെ പറയുന്നു, ഞാൻ ജന

ങ്ങളല്ലാത്തവരെ കൊണ്ടു നിങ്ങളെ

അസ്തയപ്പെടുത്തും, ഒരു മൂഢ ജാതി

യെ കൊണ്ടു നിങ്ങളെ കൊപിപ്പി

ക്കയും ചെയ്യും. -

സൈധഴ്ചപ്പെടു, എന്നെ അനെ_ഷി

കാത്തവർാൽ ഞാൻ കണ്ടത്തപ്പെ

ട്ട എന്നെ കുറിച്ച ചൊദിക്കാത്തവ

് ഞാൻ വെളിപ്പെട്ടവനായി എ

ന്ന പറയുന്നു.

വ.ം എന്നാൽ അവൻ യിസ്രാഎ

ലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അനുസ

 ിക്കാത്തതും എതൃത്ത പറയുന്നതുമാ

യുള്ള ജനത്തിന്റെ അടുകലെക

ഞാൻ ദിവസം മുഴുവനും എന്റെ

കൈകളെ നിട്ടി.

കഥ അായം.

ച യിസ്രാഎലിനെ ഒക്കെയും ദൈ

വം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും.-

തൃ പെശഷ.:ഉളവർ അന്ധതപ്പെട്ടാ

ലും ചിലർ തെർിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട

എന്നും.-ഥവ്വ പുറജാതിക്കാർ അ

വതൊട പ്രശംസ പറയരുത് എ

ന്നും ഉള്ളത്.

പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു, ദൈവം

തന്റെ ജനങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു

വൊ? അത അരു തെ; എന്തെന്നാൽ

ഞാനും അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതി

യിൽ, ബെവ്വാമിന്റെ ഗൊത്രത്തി

ലുള്ള യിസ്രാഎല്ലാരൻ ആകന്നു.

വ ദൈവം താൻ മുൻ അറിഞ്ഞിട്ടു

ള്ള തന്റെ ജനങ്ങളെ തള്ളിക്കള

ഞ്ഞിട്ടില്ല. എലിയായെ കുറിച്ച വെ

ദ വാക്രം എന്ത ചൊല്ലുന്നു എന്ന ന്

ങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയൊ? അവൻ

, എങ്ങിനെ ദൈവത്തൊട യിസ്രാ

|എലിന്റെ നെഖര പ്രാത്ഥിച്ചു പറ

, യുന്നു,

| . കരiാവെ, നിന്റെ ദിഘദഗ്ദി

മാരെ അവർ കൊന്ന, നിന്റെ പി

ഠങ്ങളെയും പൊളിച്ചകളഞ്ഞു; ഞാ

; ന് ഒരുവൻ മാത്രം ശൈഷിച്ചിരിക്കു

ന്നു, അവർ എന്റെ പ്രാണ നെ

യും അനെപ്ഷിക്കുന്നു.

വ.ം പിന്നെയും യശായ എറ്റവും ര എന്നാൽ ദൈവനിയൊഗം അ



മ്പര്ന്നു റൊമാക്കാർ ു അ.

വനൊട എന്തു പറയുന്നു? ബാലി

ന മുട്ടകത്താതെ, എഴായിരം പുരു

ഷന്മാരെ ഞാൻ ഇനിക്കായിട്ടു തന്നെ

ശൈഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

@ അപ്രകാരം തന്നെ oരം ാല

ത്തിലും കൃപയുടെ തെരിഞെടുപ്പിൻ

പ്രകാരം ഒരു ശൈഷിപ്പ ഉണ്ട്.

നൃ വിശൈലിഷ്ടം കൃപയാൽ എങ്കി

ൽ, ക്രിയകളാലല്ല : അല്ലെങ്കിൽ കൂ

പ കൃപയല്ല. പിന്നെയും ക്രിയകളാ

ര് എങ്കിൽ പിന്നെ കൃപയല്ല, അല്ലെ

ങ്കിൽ ക്രിയ ക്രിയയല്ല. -

5 ആകയാൽ എന്ത്? യിസ്രാഎൽ

അനെപ്ഷിക്കുന്നത് അവന് ലഭിച്ചി

ല്ല; തെരിഞ്ഞെടുപ്പിന് അത് ലഭിച്ചു

താനും, ശൈഷമുള്ളവർ ഇന്നെ ദിവ

സം വരെയും അന്ധതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

 ു (എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാ

രം, ദൈവം അവക നിദ്രാമയക്കമു

ള്ള ആത്മാവിനെയും, കാണാത്ത ക

ണ്ണകളെയും, കൊത്ത ചെവിക

ളെയും കൊടുത്തു. )

ൻ ദാവീദും പറയുന്നു, അവരുടെ

മെശ അവക കണിയും, കടുക്കുറ്,

ഇടഷയും, പ്രതിഫലവും ആയ; തി

സ6ട്ട :

.ം അവർ കാണാതെ ഇരിപ്പാ

നായിട്ട അവരുടെ കണ്ണുകൾ അ

ന്ധതപ്പെടട്ടെ, അവരുടെ മുതുകി

നെ എല്ലാട്ടൊഴും കനിപ്പിക്കയും

ചെയ്തു.

ഫഫ പിന്നെയും ഞാൻ പറയുന്നു,

അവർ വീഴുവാനായിട്ട ഇടറ യൊ?

അത അരുതെ ; എന്നാൽ അവരെ

അസ്തയപ്പെടുഒത്തണ്ടുന്നതിന്, അവ

രുടെ വീഴ്ചയാൽ പുറജാതിക്കാൿ അ

ബ [ഉണ്ടായി.]

.ംവ അവരുടെ വീഴ്ച ലൊകത്തി

ന ഐശുവും അവരുടെ കുറച്ചി

ൽ പുറജാതിക്കാ4, ഐശപയ്യവും ആ

യാൽ, അവരുടെ പരിപൂണ്ണത എ

ചമ്പ എന്തെന്നാൽ പുറജാതിക്കാരാ

യ നിങ്ങളൊട ഞാൻ പറയുന്നു,

ഞാൻ പുറജാതിക്കാക്സ് അപ്പൊസ്കൊ

ലനാക്കൊണ്ട്, എചെCൻ ♔ സ്ഥാന

ത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു:

ഛ. ഞാൻ വല്ല പ്രകാരത്തിലും

എന്റെ റ ജഡമാകുന്നവരെ അസൂയ

പ്പെടുത്തി, അവരിൽ ചിലരെ രക്ഷി

കെണ്ടുന്നതിനു [ആകന്നു.]

.c@ എന്തെന്നാൽ അവരെ തള്ളി

ക്കളയുന്നത് ലൊകത്തിനു ചെയാജിപ്പ

ആയാൽ, [അവരെ പരിഗ്രഹി

ക്കുന്നത് മരിച്ചവർിൽനിന്നുള്ള ജീവ

ൻ അല്ലാതെ എന്ത്?

ഫൗ പിന്നെ ആദൃ ഫലം ശുദ്ധമു

ള്ളത എങ്കിൽ, ക്രവാതവും ക്രടെ

|[ആകുന്നു. വെർ ശുദ്ധമുള്ളത് എ

ങ്കിൽ കൊമ്പുകളും കൂടെ.

ക എന്നാലൊ കൊമ്പുകളിൽ ചി

ലത ഒടിക്കപ്പെട്ടിട്ട, കാട്ടൊലിവ വൃ

ക്ഷമായ നീ അവയുടെ ഇടയിൽ

ഒട്ടിച്ച ചെകപ്പെട്ടു, അവയൊട ക്ര

ടെ ഒലിവ വൃക്ഷത്തിന്റെ റ വെരി

നും സാരത്തിനും അംശക്കാരൻ ആ

കുന്നു എങ്കിൽ ;

ഫവൃ കൊമ്പുകളുടെ നെന്റെ പ്ര

ശംസിക്കരുത്. എന്നാൽ നീ പ്രശം

സിക്കുന്നു എങ്കിൽ, നി വെരിനെ

അല്ല, വെൻ നിന്നെ അത്ര ചുമക്കു

ബ,

ഛൻ അത്കൊണ്ടു ഞാൻ ഒട്ടിച്ച

ചെഴ്ചപ്പെടെണ്ടുന്നതിന്, ആ കൊ

ബുകൾ ഒടിച്ചുകളയപ്പെട്ടു എന്ന നി

വ-lവയും.

വ.ം കൊള്ളാം , അവിശ്വാസം കൊ

ണ്ട അവർ ഒടിച്ചുകളയപ്പെട്ടു; എ

ന്നാൽ നീ വിശ്വാസത്താൽ നല്ല

ന്നു. ഉന്നത മനസ്സൊട ക്രടെ ഇരി

ക്കാതെ, ഭയപ്പെട്ടുകൊഠക.

വ-്ഥ എന്തെന്നാൽ ചെ6 ദ്രവം സ്വഭാ

വപ്രകാരമുള്ള കൊമ്പുകളെ9ട കരു

ത്ര അധികം ? ണു ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, നിന്നൊടും



റൊമാക്കാർ ഫ്യൂഥ അ. മ്പര"ത്ര

കരുsാ ചെയ്തയില്ല എന്ന് കരുതി

കൊഠക.]

വ.വ. അത് കൊണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ [ആകന്നു:)

ലയയെയും കഠിനതയെയും നെ തെ(ിഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചു,

കികൊക്ക്; വീണവരുടെ നെരെ

കഠിനതയെയും ; നിന്റെ നെരെ

വവ്വ സുവിശെഷത്തെ സംബന്ധി

ച്ചു. അവർ നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം

എന്നാ6ലാ

അവർ പിതാക്കന്മാരുടെ നിമിത്തം

പ്രിയപ്പെട്ടവർ [ആകുന്നു.]

ദ്യയെയും, നി [അവന്റെ) ദയ, പൻ എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ

യിൽ നിലനില്ക്കുന്നു എങ്കിൽ, അല്ലെ

ങ്കിൽ നിയും മെ ചട്ടിക്കളയം പടും.

ബ വിശൈഷിച്ചും അവർ അവി

ശ്വാസത്തിൽ നിലനില്പന്നല്ല എ

ങ്കിൽ, അവരും ഒട്ടിച്ച ചെഴ്ചപ്പെടും.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരെ പി

നെയും ഒട്ടിച്ച ചെപ്പാൻ ദൈവം

ശ കത്ത് ആകനു.

വര. എന്തെന്നാൽ നിസ്വഭാവ പ്ര

കാരം കാട്ടൊലിവ വൃക്ഷത്തിൽനി

ന്ന വെട്ടപ്പെട്ട, സ്വഭാവത്തിന് വി

സൈാധമായ നല്ല ഒലിവ വൃക്ഷത്തി

ലെക്കു ഒട്ടിച്ച ചെക് ദൈപ്പട്ടു എങ്കിൽ,

എത്ര അധികമായി സ്വഭാവ കൊ

ബുകളായ ഇവർ തങ്ങളുടെ സ്വന്ത

ഒലിവ വൃക്ഷത്തിലെക്ക് ഒട്ടിച്ച ചെ

കപ്പെടും?

വ@ എന്തെന്നാൽ സ്പെഫാദരന്മാ

6ൻ, (നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ

ബുദ്ധിമാന്മാരാകാതെ ഇരിപ്പാനാ

യിട്ട.) നിങ്ങൾ •രം രഹസൃത്തെ

അറിയാതെ ഇരിപ്പാൻ ഇനിക്ക മ

നസ്സില്ല; (അത എന്തെന്നാൽ പുറ

ജാതിക്കാരുടെ പരിപൂണ്ണത പ്രിവ്

ശിക്കു വൊളവും യിസ്രാഎലിൽ ഒർ

അംശത്തിന അന്ധത ഉണ്ടായി.

പണ്ഠ ഇപ്രകാരം തന്നെ യിസ്രാഎ

ൽ ഒക്കെയും രക്ഷിക്കപ്പെടും എഴുത

പ്പെട്ട പ്രകാരം, സിയൊനിൽനിന്ന

രക്ഷിക്കുന്നവൻ വന്ന, യാക്കൊബി

ൽനിന്ന ഭക്തികെടിനെ ഒഴിപ്പിക്കും:

വ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അവരുടെ

പാപങ്ങളെ വിക്കികളയുമ്പൊൾ

അവരൊട ഇത് എന്റെ നിയമം

ദാനങ്ങളും വിളിയും

പ്പെടാത്ത വ [ആകുന്നു.]

ബം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എതപ്ര

കാരം നിങ്ങൾ മുൻ കാലത്തിൽ

6ചെ3്വത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ ഇരു

ന്നു, എങ്കിലും ഇപ്പൊഠം അവരുടെ

അവിശ്വാസത്താൽ കരുണ ലഭിച്ചു

വൊ,

മ്പ.ം അപ്രകാരം തന്നെ ഇവരും

ഇപ്പൊൾ, നിങ്ങളുടെ കരുണയാൽ

തങ്ങൾക്കും കരുണ ലഭിക്കെണ്ടുന്നതി

നായിട്ട, വിശ്വസിച്ചില്ല.

മ്പവ, എന്തെന്നാൽ ദൈവം എല്ലാ

വരൊടും കരുണ ചെയ്താനായിട്ട,

എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച അവിശ്വാസ

ത്തിൽ അടച്ചു.

മ്പമ്പ ഹാ ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാ

നം, അറിവ്, എന്നവയുടെ ഐശ്വ

യ്യത്തിന്റെ ആഴം അവന്റെ നൂാ

യവിധികൾ എത്രയും ശൈാധന

ചെയ്യപ്പെടാവതല്ലാത്തവയും, അവ

ന്റെ വഴികൾ എത്രയും കണ്ടെത്ത

പ്പെടാത്തവയും [ആകുന്നു!

മ്പര, എന്തെന്നാൽ കത്താവിന്റെ റ

ചിന്തയെ അറിഞ്ഞവൻ ആര്? അ

ല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മന്ത്രിയായവൻ

ആര്?

മ്പ@ അല്ലെങ്കിൽആർഅവന മുമ്പെ

കൊടുത്തു. അവന പകരം കിട്ടും?

ന നൃ അതെന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ സാ

കലവും അവനിൽ നിന്നും, അവനാ

ലും, അവനായിട്ടും [ആകുന്നു: അ

വന എന്നെ ക്കും മ വാതപഠ ഉണാക

ട്ടെ. ആമെൻ.

അനുതാവു

[ആകുന്നു.)



. മ്പര്'പ്ര
റൊമാക്കാർ ഫവ. അ.

ഥവ അല്പായം.

ാ ഡംഭം വിതൊധിക്കപ്പെടുന്നത

നു പല കൃതൃങ്ങളും കല്പിക്കപ്പെട്ട

ന്നത -4ൻ പ്രതിക്രിയ വിശൈ

ഷാൽ വiതൊ-ിക6:പ്പടുന്നത്.

-

ഇതകൊണ്ടു. സഹൊദരന്മാരെ,നി

ങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും, ശു

ല. വൃം, ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപും ഉ

ള്ള ഒരു ബലിയായിട്ട കൊടുക്കെണ

ദിഘദഗ്ദനം എങ്കിലൊ, വിശ്വാസ

ത്തിന്റെ പരിമാണാ പ്രകാരം (ആ

കട്ടെ:)

• ദൈവശുശ്രൂഷ ു.:
വശുശ്ര ഷയിലും: പഠിപ്പിക്കുന്നവ

ു:്.

വ്വ ബുദ്ധി ഉപദെശിക്കുന്നവൻ എ

ങ്കിലൊ, ബു കൂി ഉപദൈശത്തിലും:

ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ പരമാത്ത

യൊടും, അധികാരം ചെയ്യുന്നവൻ

ജാഗ്രതയൊടും, കരുണാ ചെയ്യുന്നവ

മെന്ന് ഞാൻ കൈദവ ിന്റെ റ കരു 8, സഞൊഷത്തൊടും [ആകട്ടെ.)

ണകളെ കൊണ്ടു നിങ്ങ ജൊട അ | l ന്റെഹം മായമില്ലാത്തത [ആ

പെക്ഷിക്കുന്നു. (ഇത്] നിങ്ങളുടെ ്കട്ടെ.) ദൈാഷമായുള്ളതിനെ വെറു

വൃായമുള്ള ശുശ്രൂഷ [ആകന്നു ) |ത്തു, നന്മയായുള്ളതിനൊട ചെരു

വ വി6 ശഷിച്ച നിങ്ങൾ ംരം 6ലാ വിൻ.

കത്തിന് അനുരൂപപ്പെടാതെ, ദൈ | ചം സഹൊദരന്റെഹത്തിൽ ത

വത്തിന്റെ റ നന്മയും, ഇഷ്ടവും, പൂ മ്മിൽ തമ്മിൽ നല്ല പ്രിയമുള്ളവരാ

ണ്ണതയുമുള്ള ഹിതം ഇന്നത ആ കന്നു യിരിപ്പിൻ; ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ

എന്ന ശൈാധന ചെയ്യെണ്ടുന്നതിനു, ; തമ്മിൽ തമ്മിൽ മുമ്പിടുന്നവരായി;

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ പുതുക് .. പ്രവൃത്തിയിൽ മടിയില്ലാത്ത

ത്താൽ മറുരൂപപ്പെടുവിൻ. | വരായി; ആത്മാവിൽ ശുക്ലാന്തിയു

മ്പ എന്തെന്നാൽ താൻ തന്നെ ക ഉളവരായി, കരാവിനെ ശുശ്രൂഷി

റിച്ച വിചാരിക്കെണ്ടുന്നതിനെക്കാൾ ിക്കുന്നവരായി;

അധികം വിചാരിക്കരുത് എന്നും, ചവ ആശയിൽ സന്തൊഷിക്കുന്ന

ഒരൊരുത്തന വിശ്വാസത്തിന്റെ വരായി; ഉപദ്രവത്തിൽ സഹിക്കു

അളവിനെ ദൈവം പങ്കിട്ട പ്രകാ നവരായി; പ്രാത്ഥനയിൽ സ്ഥിര

രം മാത്രമെ സുബൊധത്തൊടെ വി പെടുന്നവരായി; -

ചാരികാവു എന്നും, നിങ്ങളിൽ ഒ ചമ്പ ശുദ്ധമുള്ളവരുടെ ആവശൃ

തൊരുത്തനൊട ഞാൻ, ഇനിക്ക ന , ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നവരായി; അ

ല്ലപ്പെട്ട കൃപയാൽ, പറയുന്നു. തിസാരത്തിൽ താലുമുള്ളവ

രം എന്തെന്നാൽ എതപ്രകാരം ന , അായി ഇിപ്പിൻ.

മുക്ക് ഒരു ശരിരത്തിൽ അനെകം അ| .ഠര് നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവ

വയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകയും, എല്ലാ അ തെ അനുഗ്രഹിപ്പിൻ : അനുഗ്രഹി

വയവങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തി ഒന്നല്ലാ പ്പിൻ, ശപികയും അരുത്.

തെ ഇരികയും ചെയ്യുന്നുവൊ ; ച@ സന്തൊഷിക്കുന്നവ തൊട ക്ര

@ അപ്രകാരം പലരായ നാമും ടെ സന്തൊഷിപ്പിൻ, കരയുന്നവ

ക്രിസ്തുവിൽ ഏക ശരീരവും, തമ്മിൽ തൊട ക്രടെ കരകയും ചെയ്തിൻ.

തമ്മിൽ അവയവങ്ങളും ആകന്നു. | ചആ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഏക ചിന്തയു

നൂ ആകയാൽ നമുക്ക് നല്ല,പ്പെട്ട 'ഉള്ളവരായിരിപ്പിൻ. ശ്രഷ്കാഴ്വങ്ങ

കൃപയിൻ പ്രകാരം, നമുക്കു പലവി ജെ വിചാരിക്കാതെ, താണമയുള്ളവ

ധ വരങ്ങൾ ഉണ്ടാകകൊണ്ടു, അത് തൊട അനുക്രലപ്പെടുവിൻ. നിങ്ങ



റൊമാക്കാർ മമ്പ. അ. മ്പര്'ൻ

ളിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്ക

ബ,

ചണ്ണ ഒരുത്തനൊടും ദൈാഷത്തിനപ്

കൻം ചെ30 ും ചെയ്യരുത്. സകല മനു

ഷ്യരുടെയും മുമ്പാകെ ഉത്തമ[കാഴ്ച

ങ്ങളെ) മുൻവിചാരിച്ച കൊൾവിൻ

.ംവ്വ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങളാൽ

ആക്രൈ 1ടനെത്താളം, സകല മനു

ഷ്യരൊടും സമാധാനമായിരിപ്പിൻ.

.ംൻ പ്രിയമുള്ളവ മെൻ, നിങ്ങൾ ത

മെന്ന പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാതെ, 6 കാ

പത്തിനു സ്ഥലം കൊടുപ്പിൻ. എ

ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രതികാരം ഇ

നിക്കുള്ളതാകുന്നു. ഞാൻ പ്രതിക്രിയ

ചെയ്യും എന്ന കതാവ് പറയുന്നു എ

ന്ന എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വം അത്കൊണ്ടു നിന്റെ ശത്ര

വ്ന വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവന

ഭക്ഷണം കൊടുക്കു; അവന ദാഹി

ക്കുന്നു എങ്ക ൽ, അവന കടപ്പാൻ

കൊടുക്ക : എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ന്

പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവ

്ൻറെ തലയിൽ തീക്കനലുകളെക്രട്ടും.

വ.ം ദൊഷ ഞാൽ ജയിക്കപ്പെടാ

തെ ഗുണം കൊണ്ട ദൈാഷത്തെ ജ

യിക്ക.

്ഥ ബ അദ്ധ്യായം.

ക അധികാരികളൊട വെണ്ടുന്ന വ

ണക്കങ്ങളുടെ സംഗതി.-വ്വ സ്റ്റെ

ഹം നൂായപ്രമാണത്തിന്റെ പു

തീകരണമാകുന്നത്.--, ബ

ഹു ഭക്ഷണത്തിനും മദ്യപാന

ത്തിനും അന്ധകാഅപ്രവൃത്തികൾ അവന ഫുങ്കത്തെയും,

ക്കും വിശൊധമായുള്ളത്.

ട മറുക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ ക

ല്പനയൊട മറുക്കുന്നു. മിക്കുന്നവർ

തങ്ങൾക്കു തന്നെ ശിക്ഷാവിധി ലഭി

ക്കയും ചെയ്യും.

മ്പ എന്തെന്നാൽ അധികാരികൾ

നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കല്ല, ദു(ജൂവ്വത്തി

കൾക്കു തന്നെ ഭയങ്കരം ആകനു. അ

തകൊണ്ടു അധികാരത്തെ ഭയപ്പെടാ

തെ ഇരിപ്പാൻ നിനക്കു മനസ്സുണ്ടൊ?

നല്പതിനെ ചെയ്തു, അപ്പൊൾ അതി

ൽനിന്ന നിനക്കു പുകഴ്ചയുണ്ടാകും.

ര, എന്തെന്നാൽ നിനക്ക് നയെക്കാ

യിട്ട അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശു

ശൃഷക്കാരൻ ആകുന്നു. എന്നാൽ നി

് ദാഷം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, ഭയപ്പെ

ടുക; എന്തെന്നാൽ അവൻ വാളി

നെ വെറുതെ വഹിക്കുന്നില്ല. എ

തെന്നാൽ അവൻ ദൈാഷം ചെയ്യു

ന്നവന്റെ മെൽ പക വീട്ടുന്ന വൈദ

വ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആകന്നു.

@ അത്കൊണ്ടു കിഴെടുവാൻ ആ

വശൃം, കൊപത്തിൻ നിമിത്തം മാ

ത്രമല്ല, മനൊബെ9ധത്തിൻ നിമി

ത്തം ക്ര ടെ.

നൃ ഇത കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങ X ക

ർവും കൊടുക്കുന്നു : എന്തുകൊണ്ട

നാൽ അവർ ഠരം കാഴ്ചത്തെ തന്നെ

ഇടവിടാതെ വിചാരിക്കുന്ന ദൈവ

ശുശ്രൂഷക്കാർ ആകനു.

) അത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൊ

ടുക്കെണ്ടുന്നതിനെ കൊടുപ്പിൻ: യാ

തൊരുത്തന കര6 മ9, അപ്ന കർ

ത്തെയും യാതൊരുത്തനു ചുങ്കമൊ,

C)06ബ

ന ഭയമൊ, അവന ഭയത്തെയും ,

സകല ആത്മാവും മെലധികാര യാതൊരു ത്തന ബഹുമാനമൊ, അ

ങ്ങൾക്കു കീപ്പെട്ടിരിക്കെണം

കൊതെ ഭൂന്നാർ ദൈവത്തിൽനിന്ന

ല്ലാതെ ഒം അധികാ. വും ഇല്ല; ഉ

ള്ള അധികാരങ്ങൾ ദൈവത്താൽ ക

ല്പിക്കപ്പെട്ടവ ആകുന്നു.

എന്ത വ ന ബഹുമാനതത്തയും.

വ്വ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്റ്റെഫിക്കുന്നത

ാതെ മറെറാന്നും ആറാടും കടം

വെ_1ടരുത : എന്തെന്നാൽ മറ്റൊരു

തനെ ന്റെഹിക്കുന്നവൻ നൂായപ്ര

H h

വ. ഇത് കൊണ്ട് അധികാർത്തൊ മാണത്തെ നിവൃത്തിച്ചിരിക്കുന്നു.
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ൻ എന്ത എന്നാൽ വൃഭിചാരംബ

യ്യരുത, കല ചെയ്യരുത്, മൊഷ്ടിക്ക

രുത, കള്ള സാക്ഷി പറയരുത്, മൊ

ഹിക്കരുത് എന്നുള്ളതും; മറ്റു യാതൊ

രു കല്പനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നി

ഹെൻറ അയല്പാർനെനിക്കുന്നപ്പൊലെ

തന്നെ ചെസ്സഹ:ചെക്കണമെന്നുള്ള ഠതം

വചനത്ത രീ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

്ഥം സ്റ്റെഫം

ദെ'ഷവും ചെയ്യുന്ന ല . അത്കൊണ്ടു

സ്റ്റെഫം നൂായ:പ്രമാണത്തിന്റെ

നിവൃത്തിയാകുന്നു.

ബ വിശൈഷിച്ചും ഇത, നിദ്രയി

ൽ നിന്ന് ഉണ്.രുവാൻ ഇപ്പൊൾ സ

ബം [ആകനു] എന്ന നാം കാല

ചെത്ത അറിഞ്ഞവരായി. എന്തു കൊ

ണ്ടെന്നാൽ നാം വിശ്വസിച്ച സമയ

ത്തെക്കാൾ ഇപ്പൊൾ നമ്മുടെ രക്ഷ

എറ്റവും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫവ. രാത്രി മിക്കവാറും കഴിഞ്ഞു,

പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതകൊ

ണ്ട നാം അന്ധകാര പ്രവൃത്തികളെ

ഉപെക്ഷിച്ച, വെളിച്ചത്തിന്റെ ആ

യുധവുതെ ധരിച്ചുകൊള്ളെണം.

ചമ്പ വചകൽ എന്ന പൊലെ നാം

നല്ല മയ്യാദയൊടെ നടക്കെണാം;

വെറിയൊടും മദൃപാനത്തൊടും

അരുത്, ശയനമൊഹങ്ങളൊടും കാ

മവികാരങ്ങളൊടും അരുത, മത്സര

ത്തൊടും അനുയയൊടും അരുത്.

ഛ. എന്നാൽ കതാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചുകൊൾവിൻ, ബ

ഡിന ഇച്ഛക്കായിട്ടു സമ്പാ

ദ്യം ഉണ്ടാക്കാതെയും ഇർപ്പിൻ.

ഫര് അഢായം.

ബ മനുഷ്യർ അഭദ കാഴ്വങ്ങളെ

കുറച്ച തമ്മിൽ നിന്ദിക എങ്കിലും

ക്റ്റം വിധിക്കു എങ്കിലും ചെയ്യു

രുത്.-ചമ്പ അവയിൽ ദൈാഷമു

ണ്ടാക്കുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കെണം

അയല്ലാ ന ഒരു

വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിയില്ലാത്തവ

നെ കൈക്കൊവിൻ, എങ്കിലും സം

ശയ തകങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല.

വ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ വ

കളെയും ഭക്ഷിക്കാം എന്ന ഒരു

ത്തൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ശക്തിഹീന

നായ മറെറാരുത്തനു സസ്ത്രങ്ങളെ

ഭക്ഷിക്കുന്നു.

മ്പ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഭക്ഷിക്കാത്തവ

നെ നിന്ദികരുത്; ഭക്ഷിക്കാത്തവൻ

ഭക്ഷിക്കുന്നവനെ കുറ്റം വിധിക

|യും അരുത : എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ

ദൈവം അവനെ കൈക്കൊണ്ടിരി

ക്കുബ

ര. മറെറാരുത്തന്റെ ഭൂതൃനെ ക

റ്റം വിധിക്കുന്ന നി ആൻാകനു?

അവൻ ത6 ന്റെഠ സപന്ത്ര യജമാന

ന്നായി നില്ല.യൊ വീഴുകയൊ ചെയ്യു
ബം വിശൈഷിച്ചും അവൻ നില

നിര്ത്തപ്പെടും . എന്തെന്നാൽ വൈദ

വം അവനെ നിലനിര്തുവാൻ ശ

ക്തൻ ആകനു.

@ ഒരുത്തൻ ഒരു ദിവസഭ ഞ മ

റെറ.രു ദിവസത്തെക്കാൾ പ്രമാണി

ക്കുന്നു. മറെറാരുത്തൻ എല്ലാ ദിവ

സത്തെയു- ഒരു പൊലെ പ്രമാണി

ക്കുന്നു. അവനവ വർ ത6 നtഠ സ_നത

മനസ്സിൽ പൂണ്ണ നിശ്ചയത്തൊടിരി

ക ചെട്ട.

നു ദിവസത്തെ വിചാരിക്കുന്നവൻ

[അതിനെ] കരiാവിനായിട്ടു വി

ചാരിക്കുന്നു; ദിവസത്തെ വിചാരി

ക്കാത്തവനും അതിനെ കരീാവിനാ

യി വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഭക്ഷിക്കുന

വ ൻ കരീാവിനായി ഭക്ഷിക്കുന്നു,

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ദൈവ

ത്തിന സൊത്രം ചെയ്യുന്നു; ഭക്ഷിക്കാ

ത്തവനും കത്താവിനായി ഭക്ഷിക്കാ

തെ ദൈവത്തിന സൊത്രം ചെയ്തു
ബ്,

് എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മിൽ ഒ

താനും എന്നുള്ളത്. രുത്തനും തനിക്കായിട്ടു തന്നെ ജീവി



റൊമാക്കാർ ഛ. അ. മ്പG).ഥ

ക്കുന്നതുമില്ല, ഒരുത്തനും തനികായി

ട്ടു തന്നെ മിക്കുന്നതുമില്ല.

വ്വ എന്തെന്നാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു

എങ്കിൽ, കരാവിനായി ജീവിക്കു

ന്നു ; നാം മരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, കരാ

വിനായി മരിക്കുന്നു : ഇതകൊണ്ടു

വനൊ, [അത്) അവന അശുദ്ധമു

ള്ളത് [ആകന്നു.

ച@ പിനെ ഭക്ഷണത്താൽ നി

റെൻറ് സഹൊദരൻ ദുഃഖിക്കപ്പെടു

ന്നു.എങ്കിൽ, നി സ്റ്റൈഹത്തിൻ പ്രകാ

രം നടക്കുന്നില്ല. ആക്കു വെണ്ടി ക്രി

നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും, മരിക്കു |♔ മരിച്ചുവൊ, അവനെ നിഫെൻറ്

ന്നു എങ്കിലും, നാം കാവിന് ഉ |ഭക്ഷണം കൊണ്ടു നശിപ്പിക്കരുത്.

ള്ളവർ ആകുന്നു. | ച്) അതു കൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ ന

ൻ എന്തെന്നാൽ ഇതിനായിട്ട ക്രി (മേ ദുഷിക്കപ്പെടരുത :

താൻ മരിച്ചവരുടെയും ജീവിക്കു

നവരുടെയും കതാവ് ആകെണ്ടു

ന്നതിന് മരികയും, എഴുനില്പിയും,

തിരികെ ജിവികയും ചെയ്തു.

ചം എന്നാൽ നീ നിന്റെ സഹൊ

ദരന എന്തിനു വിധിക്കുന്നു: അ

ല്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ സഹൊദര

നെ എന്തിന നിസ്സാരനാക്കുന്നു? എ

ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം എല്ലാവരും

ക്രിസ്തുവിന്റെ നൂായാസനത്തിനു മു

ാകെ നില്ലെ.ണ്ടിവരും.

.ം.ം എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ജീവിക്കു

ന്നു, സകല മുഴങ്കാലും എങ്കൽ വണ

ങ്ങും, സകല നാവും ദൈവത്തിൽ

അനുസരിച്ച് പറകയും ചെയ്യുമെന്ന

കത്താവ അരുളിചെയ്യുന്നു എന്ന (Ig)

ഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

.ംവ അത്കൊണ്ടു നമ്മിൽ ഒരൊ

രുത്തൻ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ വൈദ

വമെത്താട കണക്ക ഖബാധിപ്പിക്കെ

ണ്ടി വരും.

ചമ്പ ആകയാൽ ഇനി മെൽ നാം

തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിധിക്കരുത്. തി

ന്റെ സഹൊദരനു മുമ്പാകെ ഒരു

ഇടച്ചയെ എങ്കിലും ഒരു വിരുദ്ധത

യെ എങ്കിലും വെക്കാതെ ഇരിപ്പാനു

ള്ളതിനെ വിശൈാൽ വ ധിപ്പിൻ.

ഛ. താനെ ഒന്നും അശുദ്ധമുള്ളത

ല്ല എന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞ, കതാവാ

യ യെശുവിനാൽ നെബാധിപ്പിക്ക

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വല്ലതും

. എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ

രാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനവുമല്ല ,

നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാ

തമാവിലുള്ള സ്നെന്താഷവും ആകന്നു.

ഫവൃ ഇവയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ശുശ്രൂ

ഷിക്കുന്നവൻ ദൈവിന ഇഷ്ടനാ

യും, മനുഷ്യരാൽ സമ്മതനായും ഇ

രിക്കുന്നു.

ഫൻ ആയതകൊണ്ട് സമാധാന

ത്തിനുള്ള കായ്യങ്ങളെയും, തമ്മിൽ ത

മ്മിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന കാഴ്വങ്ങളെ

യും നാം പിന്തുടനെർണാം.

വ.ം ഭക്ഷണം നിമിത്തമായിട്ട ദൈ

വത്തിന്റെ ക്രിയയെ നശിപ്പിക്കുരു

ത്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ശുദ്ധമജലവ

[ആകന്നു) നിശ്ചയം ; എന്നാൽ വി

രുദ്ധതയൊടെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യ

ബ ബ ബഠ.

വ.ം നിന്റെ സഹൈാദരൻ ഇ

ടറുകയൊ, വിരുദ്ധതപ്പെടുകയൊ,

ക്ഷിണതപ്പെടുകയൊ ചെയ്യുന്നതിന

ഹെതുവായ മാംസത്തെ ഭക്ഷിക്കാ

തെയും, വിഞ്ഞ കടിക്കാതെയും, മ

റെ റാന്നും ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്ന

ബ ബന.

വ.വ. നിനക്ക വിശ്വാസം ഉണ്ടൊ?

[അത] നിനക്കു തന്നെ ദൈവത്തി

്ൻറ മുമ്പാകെ ഉണ്ടാകട്ടെ, തനി

ക ബൈാധിക്കുന്ന കാഴ്വത്തിൽ തനി

ക്ക താൻ കുറ്റം വിധിക്കാത്തവൻ

ഭാഗ്ഗുവാൻ.

അശുദ്ധമുള്ളത് എന്ന വിചാരിക്കുന്ന വമ്പ എന്നാലൊ സംശയിക്കുന്നവൻ

H h 2
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്-

ഭക്ഷിച്ചാൽ, അവർ വിശ്വാസത്തി

ൽനിന്ന ഭക്ഷിക്കായ്ക്കുകൊണ്ടു, കുറ്റം

വിധികപ്പെടുന്നു : വിശ്വാസത്തിൽ

നിന്ന് ഉണ്ടാകാത്തത് എല്ലാം പാപം.

്ഥG) അaഷായം.

. ബലവാന്മാർ ക്ഷീണന്മാരൊടസ

ഹിക്കെണും എന്നുള്ള ത.-വ. നാം

നമെ പ്രസാദിപ്പിക്കാതെ.-♔ ക്രി

സ്ത നമെ എല്ലാവരെയും കൈ

കൊണ്ടുത പൊലെ നാം ഒരുത്ത

6്ന ഒരുത്തൻ മെക്കൊ6ള്ളണം

എന്നുള്ളത്.

ആതകൊണ്ട് ശക്തിയുള്ളവ അായ

നാം നമ്മെ തന്നെ പ്രസാദ് പിക്കാ

തെ, ശക്തിയില്ലാത്തവരുടെ ബല

ഹീനതകളെ സഹികെണ്ടുന്നതാക

ബ.

പ നമ്മിൽ ഒരൊരുത്തൻ [അവന

വന്റെ] അയച്ഛാരന്റെ സ്ഥിരത

യിലെക്ക് നമ്മെക്കായിട്ട അവന്റെ

പ്രസാദിപ്പിക്കെണം.

മ്പ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രിസ്തുവും

തന്നെ താൻ പ്രസാദിപ്പിക്കാതെ, എ

ഴുതപ്പെട്ട പ്രകാരം, നിന്നെ ധിക്ക

രിച്ചവരുടെ ധിക്കാരങ്ങൾ എന്റെ

മെൽ വീണു.

രം എന്തെന്നാൽ വെദവാകൃങ്ങളി

ലെ ക്ഷമയാലും ആ ശ_ാസത്താലും

നമുക്ക ആശ ഉണ്ടാകെണ്ടുന്നതിന്,

മുമ്പെ എഴുതപ്പെട്ട കാഴ്വങ്ങൾ ഒ

ക്കെയും നമ്മുടെ ഉപദെശത്തിനാ

യിട്ട എഴുതപ്പെട്ടു.

@ എന്നാൽ ക്ഷമയുടെയും ആശപാ

സത്തിന്റെയും ദൈവം നിങ്ങൾ

ക്രിസ്റ്റു ചെയ്തുവിൻ പ്രകാരം തമ്മിൽ

തമ്മിൽ എക മനസ്സായിരിപ്പാൻ നി

ങ്ങൾക്കു കൃപ നൽകട്ടെ:

നൂ നിങ്ങൾ എക മനസ്ലൊടെ ഒരു

വായാൽ നമ്മുടെ കരാവാകന്ന

ദൈവത്തെ മഹതചപ്പെടുത്തെങ്ങുന്ന

തിനു തന്നെ.

തൃ അത്കൊണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ

മഹതപത്തിനായിട്ട ക്രിസ്തു ബ

ഞെക്കൊണ്ടത പൊലെ"നിങ്ങളും

തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൈക്കൊൾവിൻ.

വ്വ പിനെ ഞാൻ പറയുന്നു. പി

താക്കന്മാരൊടുള്ള വാശത്തങ്ങളെ

സ്ഥിതപ്പെടുത്തെണ്ടുന്നതിന്, യെശു

ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ സതൃത്തിൻ

നിമിത്തം ചെലാകമത്തിന് ഒരു ശു

ഷക്കാരനായി വന്നു:

ൻ പുറജാതിക്കാർ ദൈവത്തെ[അ

വമെൻറി കരുണൊക വെണ്ടി പുക

ഴ്ചവാനായിട്ടും ക്രടെ എഴുതപ്പെ

ട്ട് പ്രകാരം, ഇത് വെഹതുവായിട്ട

ഞാൻ പുറജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ

നിന്നെ അറിയിച്ചു. നിന്റെ ഠ നാമ

ത്തിന് പാടും.

.cം അവൻ പിന്നെയും, പുറജാ

തിക്കാതെ, അവന്റെ ജനത്തൊട

ക്രടെ സന്തൊഷിപ്പിൻ എന്നും;

ച്ച പിന്നെയും സകല ജാതികാ

രുമായുളെള്ളാതെ, കതാവിനെ

തിപ്പിൻ എന്നും, സകല ജനങ്ങളു

മിയുടെളാരെ, അവനെ പുകഴ്ത്ത
വിൻ എന്നും പറയുന്നു.

.ംവ. പിന്നെയും യെശായുടെ മൂല

വും, പുറജാതിക്കാരെ ഭരിപ്പാനായി

ട്ട എഴുനില്ക്കുന്നവനും ഉണ്ടാകും.അ

വനിൽ പുറജാതിക്കാർ ആശ്രയി

കയും ചെയ്യും എന്ന യശായാ പറ

യുന്നു.

്ഥന. വിശൈഷിച്ചും നിങ്ങഠം പ്

രിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ

ആശയിൽ എറ്റവും വലികെണ്ടു

ന്നതിന്, ആശയുടെ ദൈവം വി

ശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ സകല സന്തൊ

ലേും കൊണ്ടും സമാധാനം കൊ

ണ്ടും നിങ്ങളെ പൂർിക്കുമാറാകട്ടെ.

കര {് പിന്നെ, എന്റെ സഐാ

യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ തന്നെ നന്മ
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കൊണ്ട പുണ്ണന്മാരായി, സകല അ

റിവ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞവർായി, ത

മ്മിൽ തമ്മിൽ ബുദ്ധി ഉപദെശി

പ്പാൻ ക്രടെ പ്രാപൂാർായി ഇിക്കു

നു എന്ന, ഇനിക്കു തന്നെയും നിങ്ങ

ളെ കറിച്ച നിശ്ചയം ഉണ്ട്.

.ഠ@ എന്നാൽ സഖ്ഫാദർാതെ,

പുറജാതിക്കാരുടെ ബലി പർശുദ്ധാ

ത്മാവിനാൽ ശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട, ഇഷ്ട

മായി ആകവാനായിട്ട ഞാൻ പുറ

ജാതികാക്സ് യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശു

ശുഷാരനായ ദൈവത്തിന്റെ റ

സുവിശെഷത്തെകഴികെണ്ടുന്നതിന്,

.ഥആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന ഇനിക്ക

നൽകപ്പെട്ട കൃപയാൽ ഞാൻ നി

ങ്ങളെ ഒമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിൻവണ്ണം,

ഒരു വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ റ്റം

സൈധഴ്ചത്തൊടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു

ഫ5) അത്കൊണ്ട യെശു ക്രിസ്തുവി

ൽ ദൈവത്തിനുള്ള വ്യിൽ ഇനിക

പുകഴ്ച ഉണ്ട്.

ഥവൃ എന്തുകൌ65ണ്ടനാൽ ദൈവ

ത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി

യാൽ, ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും അത്ഭുത

ങ്ങളു. ടെയും ശക്തി കൊണ്ടു വചന

ത്തിലും ക്രിയയിലും പുറജാതിക്കാരു

ടെ അനുസരണത്തിനായിട്ട ക്രി

എന്നെ കൊണ്ടു നടത്തിക്കാത്ത കാ

♔ങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വ-ബ

വാൻ ഞാൻ തുനികയില്ല.

ഥൻ അത്കൊണ്ട യറുശിലെം മു

തൽ ചുറ്റിലും, ഇല്ലിറിക്കും വരെ

ക്കും, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവി

ശൈഷത്തെ പൂണ്ണമായി പ്രസംഗിച്ചു.

വം എന്നാൽ ഞാൻ മറെറാരുത്ത

നെൻറ അടിസ്ഥാനത്തി നെൽ പണി

യാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട, ക്രിസ്തുവി

ന്റെ പെർ ചൊല്ലപ്പെട്ട ഇടരില്ല,

ഞാൻ ഇങ്ങിനെ സുവിശൈഷത്തെ

പ്രസംഗിപാൻ എറ്റവും ഉത്സാഹി

ച്ചത് :

രം, യാതൊരുത്തക അവന്റെ റ വ

സ്കൃത അറിയിക്കപ്പെടാതെ ഇരുന്നു

വൊ, അവർ കാണ് : കൊകാതെ

ഇരുന്നവർ തിരിച്ചറിയും.

പവ ഇതകൊണ്ടു തന്നെ ഞാൻ നി

ങ്ങളുടെ അടുകൽ വരുന്നതിന് പ്

ലപ്പൊഴും വിഘുപ്പെട്ടു.

വമ്പ എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ ഠൻം പ്ര

ദെശങ്ങളിൽ ഇനിക്ക ഇനി സ്ഥല

മില്ലായ്തുകൊണ്ടും, നിങ്ങളുടെ അ

ടുകൽ വരുവാൻ എറിയ സംവത്സ

അങ്ങളായി വള, തെ ആഗ്രഹം ഉ

ണ്ടാകകൊണ്ടും:

വര. ഞാൻ എപ്പൊഴെങ്കിലും സ്പാ

നിയായിലെക്കു പുറപ്പെടുവൊൾ,

നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും . എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ വെ_ാകന്ന വ

ഴിക്ക നിങ്ങളെ കാണാനും, ഞാൻ

മുബൈ നിങ്ങളെ9ട ക്രടെ അസാൻം

തൃപൂനായാൽ, അവിടെക്ക നിങ്ങ

ളാൽ യാത്ര അയക്കപ്പെടുവാനും

ഞാൻ ആശപ്പെടുന്നു. -

വ@ എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ ഞാൻ

ദ്ധമുള്ളവക ശുശൃഷിപ്പാനായിട്ട യ

റുശലെമിലെക്ക് പൊകന്നു.

പണ്ഠ എന്തെന്നാൽ യറുശലെമിൽ

ഇരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരിലുള്ള ദരിദ്ര

ന്മാ4, ചില ധമങ്ങളെ ചെയ്യാൻ

മക്കെദൊനിയാലിലും അഖായായി

ലും [ഉള്ളവ്) ഇഷ്ടം തൊന്നി.

വ. അവ ഇഷ്ടം തൊ.നി , അ

വ് അവരുടെ കടകാരുO ആക

ന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പുറജാതി

കാർ അവരുടെ ആത്മകാഴ്ച തദളിൽ

ഒഹർിക്കാർായി ു.ങ്കിൽ, അവർ ശ

ർിഡകാഴ്ച.ങ്ങളിലും അവഴി ശുശ്രൂഷി

കൊണ്ടുന്നതാകുന്നു.

വ.വ്വ അത്കൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ

നിവൃത്തിച്ചു, അവക oരം ഫലത്തെ

മുദ്രയിട്ടതിന്റെ ശൈഷം, ഞാൻ നി

ങ്ങളുടെ [വഴിയായി സ്പാനിയാ

. എന്നാൽ എഴുതപ്പെട്ട പ്രകാ യിലെക്കു ചെല്ലും.



മ്പ@്ര റൊമാക്കാർ ഫസ്ത അ.

വൻ വിശൈഷിച്ചം ഞാൻ നിങ്ങ

ളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പൊൾ, ഞാൻ

ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശെഷത്തിലെ

അനുഗ്രഹത്തിന്റെസംപൂണ്ണതയൊ

ടെ വരും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു.

മ്പം എന്നാൽ, സഹൈാദ ൽ മോ6 !,

എന്നൊട ക്രടെ നിങ്ങൾ ഇനിക്ക

വെണ്ടി ദൈവത്തൊട പ്രാത്ഥനക

ളിൽ താല്പയ്യമായി ശ്രമിക്കെണമെ

ന്ന ഞാൻ നമ്മുടെ കതാവായ യെ

ശു ക്രിസ്തു നിമിത്തമായും, ആത്മാ

വിന്റെ റ്റെക്സുഹം നിമിത്തമായും നി

ങ്ങളെ9ട അഴെപക്ഷിക്കുന്നു ;

ബ. യെഹൂദായിലുള്ള അവിശപാ

സികളിൽനിന്നു ഞാൻ വിട്ടു വിക്ക

പ്പെടുവാനായിട്ടും, യ:ശലെമിലെ

ക്കുള്ള എന്റെ ശുശ്രൂഷ ശു ഡമുള്ള

വക ഇഷ്ടമായ ആകവാനായ ട്ടും;

മ്പവ. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ റ ഇ

ക്ടം കൊണ്ടു സന്തൊഷത്തൊട ക്ര

ടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന,

നിങ്ങളെ9ട ക്രടെ ആശപാസപ്പെടു

വാനായിട്ടും (ആകന്നു.]

മ്പമ്പ എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ റ

ദൈവം നിങ്ങളെ 9ട എല്ലാവ തൊ

ടൂം ക്രടെ ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമെൻ.

്ഥന) അദ്ധ്യായം.

. പൗലൂസ പലരെയും സുരിക്കു

ന്നത്. വl@ ദൈവത്തിന് നെസ്താ

ത്രത്തൊടും വന്ദനത്തൊട്ടും അ

വസാനിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ കെ.ക്രിയായിലുള്ള സഹൈഭ

ക ശുശ്ര ഷക്കാരിയായി നമ്മുടെ സ

ഫൊദരിയായ ഫെബെയെ

വ ശുദ്ധിമാന്മാക്സ് ചെയാശ്ശ്യമായുള്ള

പ്രകാരം നിങ്ങൾ കാവിൽ കൈ

ക്കൊണ്ട്, അവൾക്ക നിങ്ങളിൽ നി

ന്ന ആവശ്യമുള്ള എത കാഴ്വത്തിലും

അവൾക്കു സഹായിക്കെണ്ടുന്നതിന്,

ഞാ അവളെ നിങ്ങളുടെ പക്കൽ

അവൾ പലകeം ഇനിക്കും കൂടെ ഉ

പകാരിയായി തിന്നു.

ം ക്രിസ്തു യെശുവിൽ എന്നൊട ക്ര

ടെ വെലക്കാരായ പ്രിസ്സില്ലായെയും

അകപില്ലായെയും സല്ല.ര്പ്പിൻ:

ര. അവർ എന്റെ ജീവന വ

ണ്ടി തങ്ങളുടെ കഴുതുകളെയും വെ

കൃ: അവക ഞാൻ മാത്രമല്ല പുറജാ

തിക്കാരുട സഭകൾ ഒക്കെയും ക്ര

| ടെ നന്ദി കാണികനു

; Ⓐ അവരുടെ ഭവനത്തിലുള്ള സഭ

യെയും [സല്ല."പ്പിൻ.) ക്രിസ്തുവി

ന അഖായായിലെ ആദൃഫലമായി

എന്റെ സ്റ്റെഫിതനായ എഫെനെ

തുസിനെ സല്പരിപ്പിൻ.

| നൂ ഞങ്ങൾായിട്ട വളരെ അ

ലേ.പാന6 പെട്ട മറ്.യയെ സുരി

പ്പിൻ.

| എന്റെ ചാച്ചക്കാരും എന്നൊട

ക്രടെ കാവലിൽ ആക്കപ്പെട്ടവരുമാ

യ അത്രൊനിക്കുസിന്റെയും യൂനി

യായെയും സല്ല. ിപ്പ് ൻ, അവർ

അപ്പൊസ്റ്റൈാലന്മാരിൽ കിരാള

വർ ആ കന്നു, അവർ ഇനിക്കു മു

ബ ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളവരുമായി.

വ്വ കത്താവിൽ എന്റെ സ്റ്റെഫിത

നായ അംപ്ലിയാസിന്റെ സുരി

പ്പിൻ

ൻ ക്രിസ്തുവിൽ നതെമ്മാട ക്രടെ വെ

ലക്കാരനായ ഉബാനുസിനെയും,

എന്റെ സ്റ്റൈഹിതനായ സ്പാകിസി

നെയും സ ുർിപ്പിൻ.

-l. O ക്രിസ്തുവിൽബബ

പ്പെ ജെ സ്നെ സല്ല. ിപ്പിൻ. അ

റിസ്ട്രോബുലുസിനുള്ള വ്തെ സുരി

പ്പിൻ.

ഫഫ എന്റെ ചാച്ഛക്കാരനായ എ

റൊഭിയൊന്റെ സുറിപ്പിൻ. ക

താവിലുള്ളവരായ നക്സിസുസ്സിനുള്ള

വരെ സല്ലിപ്പിൻ.

ഫവ കത്താവിൽ അദ്ധ്വാനപ്പെട്ട

രേഖമല്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നവർായ ത്രിഫെനായെയും ത്രി



റൊമാക്കാർ ഫൗ അ. മ്പG)G)
-

ഫൊസായെയും സുല്പരിപ്പിൻ. ക

താവ ൽ ഏറ്റവും അ ു പാനപ്പെട്ട

വaായ, ഗ്ലൈഹിത :ായ ഫെഡസി

സിനെ സല്ലിപ്പിൻ.

.ം കാവ് ആ തെരിഞ്ഞെടുക്ക

പ്പെട്ട രുഫസിന്റെയും, അവന്റെ

യും ു നെറയും മാതാവിന്റെയും സ

ല്ല. "പ്പിൻ

.രം അസിങ്കിരുതൂസിന്റെയും, ഒറ്റപ്പ

ചെ 56 ന്യ, C, എാസിക്കുനയും , പ

ക്രൊബാസിനെയും, എഫെസിനെ

യും, അവതൊടു കൂടെയു.ു സ്ഫൊ

ദരന്മാരെയും സല്ല.രിപ്പിൻ.

ഥⒶ ഫ്ചെ.കെ ാഗുസ നെയും, യൂ

ലിയായെയും, നെഡെയുസിനെയും;

അവന്റെ റ സഹൊദlിയെയും, ഒ

ലിമ്പാസിനെയും, അവരെ9ട ക്ര

ടെയുള്ള സകല ശു ലുമുള്ള വരെയും

സല്ലാർിപ്പിൻ.

ച്) തമ്മ ൽ തമ്മിൽ ശുദ്ധമുള്ള ഹ്യൂം

ബനം കൊണ്ട സല്ലിപ്പീൻ. ക്രി

സ്തുവിന്റെ റ സഭകൾ നിങ്ങളെ സ

ല്മരിക്കുന്നു. -

ഫ് { വിശെഷിച്ചും, സംബവാല

രന്മാരെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഉ

പ്ദശത്തിനു വിപരീത വൃത്യാസ

ങ്ങളെയും, വിരുദ്ധങ്ങളെയും ഉണ്ടാ

ക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ നി

ങ്ങ ളൊട അപെക്ഷിക്കുന്നു : അവ

രിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിപ്പിൻ.

ഥവ്വ എന്തെന്നാൽ അപ്രകാരമുള്ള

വർ നമ്മുടെ കാവായ യെശു ക്രി

വിന അല്ല, തങ്ങളുടെ വയറ്റി

നം തന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ച ബംCല ബാക്ക

കൊണ്ടും അനുഗ്രഹ വാക്കു കൊണ്ടും

പരമാത്മികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വ

ഞ്ചിക്കുന്നു.

ചൻ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അ

നുസാൻബം എല്ലാവും എത്തിയി

രിക്കുന്നു. . ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങ

ളുടെ നിമിത്തമായി സന്തൊഷിക്കു

നു : എന്നാൽ നിങ്ങൾ നനെമ്മക്ക

മില്ലാത്ത വരും ആയിരിക്കെണം എ

ന്ന ഇനി. മനസ്സുണ്ട്.

പം വിശൈഷിപ്പും സമാധാനത്തി

റെൻറ ദൈവ1ം ചെ( ഠ സാത്താനെ

നിങ്ങ ടെ പാദങ്ങളിൻ കീഴെ ച

തച്ചക3 യും . നമ്മുടെ കത്താവായ

യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ റ കൂപ നിങ്ങ

ളൊടക്രടെ|ഉണ്ടാകട്ടെ.ആ മെൻ.

വ ച :് ു നൊട കൂടെ വെല്കാ

രനായ രീമാമെഥയുസും, പൂനെ റ

വാച്ഛക്കാരായ ലൂ ിയുസും, യാ6 സാ

നും, സൊസിപ്ത്രാസും നിങ്ങളെ

സുര1ക നു.

വ.വ. ലെഖനത്തെ എഴുതിയ

തെത്യുസായ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക

താവിൽ സുരിക്കുന്നു

വന. ഇനിക്കും സജെക്ക് ഒക്കെയും

വിടുതിവീട്ടുകാtiനായ ഗായൂസ നി

ങ്ങളെ സല്പിക്കുന്നു. പട്ടണത്തി

ലെ വിചാധ. 9ർനായ എരസ്കൂസും,

സഹൊദരനായ കചആസും "ന ങ്ങ

ളെ സല്പർിക്കുന്നു

വ ര. നമ്മുടെ കതാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവ ഖൻ റ കൃപ നിങ്ങളൊട എ

ാ. കൊടും ക്രടെ [ഉണ്ടാകട്ടെ:)

ആമെൻ.

വ@ {് വിശെഷിച്ചും പുഷ്കാല

ങ്ങളിൽ മറവായും, ഇപ്പൊൾ ദിഘദ

ശിമാരുടെ എഴു.ു കച്ചാൽ അനാദി

യായു ു ദൈവത്തിന്റെ റ കല്പനപ്ര

കാരം ചെളിയാകപ്പെട്ടതായും, വി

ശ-ാസത്തിലെ അനുസ് അണത്തിന് 9

യിട്ട എല്ലാ ജാതിക്കാതൊടും അറി

യ കപ്പെട്ടതായുമുള്ള രഹസ്ത്രത്തിലെ

അറിയlപ്പിൻ പ്രകാരം,

വാ എ.ജെൻറ സുവിശൈഷത്തിൻ

പ്രകാൽവും ചെയശു ക്രിസ്തുവിന്റെ

പ്രസംഗത്തിൻ പ്രകാരവും നിങ്ങ

ജെ. സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തനാ

യി,

വ എക ജ്ഞാനിയായുള്ള വൈദവ

ത്തിന എന്നെക്കും യെശു ക്രിസ്തു മൂലം

ജ്ഞാനികളും ദൊക്ഷത്തിന കപട മവനിത.o [ഉണ്ടാകട്ടെ.] ആ മെൻ.



}- അപ്പൊസൊലനായ പൌലുസ്

മ്പGന്ന

| കൊറിന്തിയക്കാക്ക എഴുതിയ ഒനം ചെലഖനം.

്ഥ അഭജൂായം.

ം വന്ദനവാക്കും സ്കൊത്രവും ബ

യു, ശൈാം.--ം പൌല്പസ എ

കൊത്ഭവത്തിന്നായി ബുദ്ധിയുപ

ദെശിക്കയും,-ചവ് അവര് ടെ

പിണക്കങ്ങളെ ആ ഘപിക്കയും

ചെയ്യുന്നത്.--വ്വ രൈഭവം ബു

ദ്ധിമാരുടെ അറിവിനെ ന

ശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.

ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ യെ

ശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പൊസ്സൊല

നായി വിളിക്കപ്പെട്ട പൌലുസും,

സഹൊദരനായ സാസ്കെനെസും,

വ കൊറിന്തിലുള്ള ദൈവ സഭെ

ക്ക, ക്രിസ്തു യെശുവിൽ ശുദ്ധീകരിക

പ്പെട്ട ശു്ധിമാൻായി വിളിക്കപ്പെ

ട്ടവകം എല്ലാ ഇടത്തിലും നമ്മുടെ

(അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും) ക

താവായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാ

മത്തിൽ അപെക്ഷിക്കുന്നവ4 ഏല്ലാ

വകം [എഴുതുന്നത്.)

മ്പ് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവ

ത്തിൽനിന്നും, കതാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപ

യും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ.

ര് നിങ്ങൾ യെശു ക്രിസ്തുവിനാൽ

സകലത്തിലും, എല്ലാ വചനത്തി

ലും, എല്ലാ അറിവിലും സമ്പത്തുള്ള

വർാകപ്പെടുകകൊണ്ട്,

@ അവനിൽ നിങ്ങൾക്കു നൽക

പ്പെട്ട ദൈവ കൃപെകായിട്ട ഞാൻ

നിങ്ങളെ കുറിച്ചു ംg|ഐപ്പാഴ്സഠ എ

ന്റെ ദൈവത്തിന് സ്കൊത്രം ചെ

യ്യുന്നു:

് അപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിന്റെ സബ

ക്ഷി നിങ്ങളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരുന്നു:

താവായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ റ (പ്ര

തൃക്ഷ തെക്കു കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊ

ണ്ട ഒരു വർത്സിലും കുറവു ച വ ഋ:

വ്വ അവൻ അവസാനത്തൊള്ളം ന

മ്മുടെ കത്താവായ യെശു ക്രിസ്തുവി

ന്റെ റ നാളിൽ കറ്റമില്ലാത്ത വാ

യി നിങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും

ചെയ്യും.

ൻ ദൈവം വിശ്വാസമുള്ള വനാ

കന്നു, അവനാൽ നിങ്ങൾ അവ

ന്റെ പുത്രനായി നമ്മുടെ കരാ

വായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ റ ഐ കൃ

തയിലെക്ക വിളിക്കപ്പെട്ടു.

കം T പിന്നെ സഹൊദരന്മാരെ,

നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു കാഴ്വം ത

ന്നെ സംസാരിക്കെണും എന്നും, നി

ങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നതകൾ ഉ

ണ്ടാകാതെ, നിങ്ങൾ എകമന്റ്റെസ്സാ

ടും എക ചിന്ത യൊട്ടം നല്ലവണ്ണം

യൊജൂതപ്പെട്ടവർാകെണും എന്നും

നമ്മുടെ കാവായ യെശു ക്രിസ്ത

വിന്റെ നാമത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങ

ളെ9ട അപെക്ഷിക്കുന്നു

ഠ,ഥ, എന്തെന്നാൽ, എന്റെ സ

ഹൊദരന്മാരെ, നിങ്ങളിൽ വിവാ

ദങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ കുറി

ച്ച ക്രൊവൈ എന്നവളു. ടെ ക്സുംബ

കാൻാൽ എന്നൊട അറിയിക്കപ്പെട്ടു.

ചവ. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് നെ പറ

യുന്നു, നിങ്ങളിൽ ഒത്തൊരുത്തനു

ഞാൻ പൌല്പസiനുള്ള വൻ എന്നും,

ഞാൻ അപ്പൊല്ലൊസിനുള്ള വൻ എ

ന്നും, ഞാൻ കെഫാസിനുള്ളവൻ എ

ന്നും, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവൻ മി

ന്നും പറയുന്നു.

കമ്പ, ക്രിസ്ത പിരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

കെവാ?്:ു ബ

9 ആകയാൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക ണ്ടി കിശിബെൽ തറെകപ്പെട്ടു



ഫ കൊറിറിയക്കാർ ഫ അ. മ്പദ് രൂ

വൊ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങdം പൌലു

സിന്റെ നാമത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം

കഴിക്കപ്പെട്ടുവൊ?

ഛ് ഞാൻ ക്രിസ്സസിനും ഗായുസി

നും അല്ലാതെ നിങ്ങളിൽ മറെറാ

രുത്തനും ജ്ഞാനസ്നാനം കഴിക്കായ്ക്കു

കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന സൊ

ത്രം ചെയ്യുന്നു.

. @ ഞാൻ എന്റെ നാമത്തിൽ

ജ്ഞാനസ്നാനം കഴിച്ചു എന്ന ഒരു

അനും പറയാതെ ഇിപ്പാനായിട്ട

ആ കന്നു.

ഥനു ഞാൻ സ്റ്റെഫാനൊസിനെൻറ്

കഡംബത്തിനും ജ്ഞാനസ്നാനം ക

ഴിച്ചു: പിന്നെ ഞാൻ മറെറാരുത്ത

ന ജ്ഞാനസ്നാനം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടൊ

ഞാൻ അറിയുന്നില്ല.

ം എന്തെന്നാൽ ജ്ഞാനസ്നാനം

കഴിപ്പാനല്ല സുവിശൈഷത്തെ പ്ര

സംഗിപ്പാനത്രെ ക്രിസ്തു എന്നെ അ
യച്ചത് : ക്രിസ്തുവിന്റെ കർിശ നി

ഷ്ണലമായി തീരാതെ ഇരിപ്പാൻ വാ

കിനെൻറ ജ്ഞാനത്തൊടെ അല്ല.

കവ്വ കുരിശിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസം
ഗം നശിച്ചുപൊകുന്നവക ഭൊഷ

തപമാകുന്നുവല്ലൊ; എന്നാൽ അക്ഷി

കപ്പെടുന്നവ അായ നമുക്ക് അത് ലെ

വത്തിന്റെ ശക്തി ആകനു.

.ംൻ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ജ്ഞാനി

കളുടെ ജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കയും,

ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയെ ശ്ര

സ്തമാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് എഴുത

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ.ം ജ്ഞാനി എവിടെ? ഉപാദ്ധ്യാ

യൻ എവിടെ? ംരം ലൊകത്തിലെ

തൿക്കാരൻ എവിടെ? ദൈവം അം

ലൊക ജ്ഞാനത്തെ ഭാഷത്വമാക്കി

ട്ടില്ലയൊ?

വ. എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ

ശ്വസിക്കുന്നവരെ രക്ഷിപ്പാൻ ദൈ

വത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടായി.

വ.വ. അതെന്ത,കൊണ്ടെന്നാൽ മെയ

ഫ്രദന്മാർ ഒരു അടയാളത്തെ ചൊ

ഭിക്കുന്നു. ഗ്രെക്കന്മാർ ജ്ഞാനത്തെ

അനെ-ഷികയും ചെയ്യുന്നു :

വമ്പ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കുരിശിൽ

തറെക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ യെഫ്ര

ദനാക്സ് ഇടച്ചയായും, ഗ്രെക്കന്മാൿ

ഭൌഷതപമായും പ്രസംഗിക്കുന്നു.

വര. എന്നാലും വിളിക്കപ്പെട്ടവ്,

്യപ്രദാക്കും ഗ്രെക്കന്മാക്കും ക്ര

ടെ, ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ

ശക്തിയായും, ദൈവത്തിന്റെ റ ജ്ഞാ

നമായും തന്നെ.

വl@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വൈദവ

ത്തിന്റെ ഭൊഷത്വം മനുഷ്യരെ

ക്കാം. അറിവ എറുന്നതും, ദൈവ

ത്തിന്റെ ക്ഷിണാത മനുഷ്യരെക്കാം.

ശക്തിയെറുന്നതും ആകുന്നു.

വന്നു എന്തെന്നാൽ, സ്ഫൊദരന്മാ

തെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നൊക്കു

വിൻ, ജഡപ്രകാരം ബുദ്ധിമാന്മാർ

എറ ഇല്ല, ശക്തന്മാർ എറ ഇല്ല, ക

ലതശ്രഷ്ടന്മാർ എറ ഇല്ല അല്ലൊ: '

വ9 ബുദ്ധിമാന്മാതെ ലജിപ്പിപ്പാ

നായിട്ട ദൈവം ലൊകത്തിലെ ഭെ9

ഷതചമുള്ള കായ്യങ്ങളെ തെരിഞ്ഞെ

ടൂതു ബലമുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ ലജ്ജി

പ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലൊകത്തിലെ ബ

ലഹീനതയുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ തെരി

ഞ്ഞെടുത്തു;

വവ്വ ഉള്ള കാഴ്വങ്ങളെ ഇല്ലായ്മയാ

ക്കുവാനായിട്ടു, ലൊകത്തിൽ ഹിന

കാഴ്വങ്ങളെയും, നിന്ദിതകാഴ്വങ്ങ

ളെയും, ഇല്ലാത്ത കാഴ്വങ്ങളെയും

ദൈവം തെഡിബെത്തടുത്തു :

വൻ തന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു ജഡ

വും പ്രശംസിക്കാതെ ഇിപ്പാനായി

ജ്ഞാനത്തിൽ ലൊകം ജ്ഞാനത്താൽ ട്ട ആകന്നു.

ദൈവത്തെ അറിയായ്തുകൊണ്ടു, പ്ര| .ം എന്നാൽ അവനാൽ നിങ്ങൾ

സംഗത്തിന്റെ ജൊഷത്വത്താൽ വി|ക്രിസ്തു യശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇവൻ



ബG വൃ ഥ കൊറിറിയക്കാർ വ. അ.

{

നമുക. ദൈവത്താൽ ജ്ഞാനവും, നീ

തിയും, ശുദ്ധീകരണവും, വീണ്ടെടു

പ്പും ആക്കപ്പെട്ടു.

ബം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാ

രം പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കതാവിൽ

പ്രശംസിക്കട്ടെ.

വ. അഭഋായം.

ച പൌലുസ് തന്റെ പ്രസംഗം സ

കല മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനത്തെ

ക്കാളും വിശൈഷമുള്ളത് എന്ന അ

റിയിക്കുന്നത്.

വിശൈഷിച്ചും സവൊദരന്മാരെ,

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന

പ്പൊൾ, ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷി

യെ നിങ്ങൾക അറിയിച്ചുകൊണ്ട്,

ഞാൻ വചനത്തിന്റെ ആകട്ടെ

ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആകട്ടെ ചെത്ര്

തയൊട ക്രടെ വന്നിട്ടില്ല.

വ, എന്തെന്നാൽ കുരിശിൽ തറെക

പ്പെട്ടവനായ യെശു ക്രിസ്തുവിനെ

തന്നെ അല്ലാതെ മറെറാന്നിനെയും

നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അറികയില്ലെ

ന്ന ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു

ബ ഞാൻ ക്ഷീണതയൊടും, ഭയ

ത്തൊടൂം, വളരെ വിറയ ചെലാടും

നിങ്ങളെ9ട ക്രടെ ഇരുന്നു.

രം എന്റെ വചനവും എന്റെ

പ്രസംഗവും മനുഷ്യ ജ്ഞാനത്തി

ന്റെ വശീകര വചനങ്ങളിൽ അ

ല്ല, ആത്മാവിന്റെ ഹയും ശക്തിയുടെ

യും ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ തന്നെ ആയിരു

നു :

@ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മനുഷ്യ

രുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ അല്ല, ലൈവ്

ത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ തന്നെ നില്ലാ

നായിട്ട [ആകുന്നു.) -

നു. എന്നാലും പുണ്ണന്മാരുടെ ഇട

യിൽ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തെ സംസാ

രിക്കുന്നു. എന്നാൽ oരം ലൊകത്തി

ന്റെ എങ്കിലും, നശിച്ചുപൊകന്ന

ന്മാരുടെ എങ്കിലും ജ്ഞാനത്തെ അ

ല്ല :

തൃ മറെകപ്പെട്ടതായി, ലൊകങ്ങൾ

ക മുമ്പെ ദൈവം നമ്മുടെ മഹത്വ

ത്തിനായിട്ട മുൻ നിയമിച്ചതായുള്ള

രഹസ്രത്തിൽ കൈഭവജ്ഞാനത്തെ

തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു :

വ്വ അതിനെ അം ലൊകത്തിലെ

പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തനും അറിഞ്ഞി

ട്ടില്ല. അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ,

അവർ മഹതപത്തിന്റെ കാവി

നെ കുരിശിൽ തറെക്കാതെ ഇരിക്കു

മായിരുന്നു വചെല്ലാ.

ൻ എന്നാലും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

പ്രകാരം, ദൈവം തന്നെ സ്റ്റെഫി

ക്കുന്നവക ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കായ്യ

ങ്ങളെ കണ്ണു കണ്ടിട്ടുമില്ല, ചെവി

കെട്ടിട്ടുമില്ല, അവ മനുഷ്യന്റെ ഋ

ലയത്തിലെക്കു പ്രവെശിച്ചിട്ടുമില്ല.

ചം എന്നാലും ദൈവം നമുക് അ

വയെ തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെ

ഉിപ്പെടുത്തി : എന്തെന്നാൽ ആത്മാ

വ സകലത്തെയും, ദൈവത്തിന്റെ

അഗ്ധകാഴ്വങ്ങളെയും തന്നെ, സൈശാ

ധന ചെയ്യുന്നു.

ചു. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യനിലുള്ള

ആത്മാവ ഒഴികെ, മനുഷ്യരിൽ

ആർ മനുഷ്യന്റെ കാഴ്വങ്ങളെ അ

റിയുന്നു ? അപ്രകാരം തന്നെ ദൈ

വത്തിന്റെ ആത്മാവ് അല്ലാaത, ഒ

രുത്തനും ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്വങ്ങ

ളെ അറിയുന്നില്ല.

.ംവ. എന്നാൽ നാം ദൈവത്താൽ

നമുക്ക സൌജവൃമായി നൽകപ്പെ

ട്ട കാഴ്വങ്ങളെ അറിവാനായിട്ട ലൊ

കത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അല്ല,

ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിനെ

അത്രെ പ്രാപിച്ചിരുന്നത്.

ഫ്നു. അക്കാഴ്വങ്ങളെയും, ഞങ്ങൾ

മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനം ഉപദെശിക്കു

ന്ന വചനങ്ങളാലല്ല, പരിശുദ്ധാ

വനായ oരം ലൊകത്തിലെ പ്രഭുക്ക തമാവ ഉപ6:ദശിക്കുന്ന വചനങ്ങ



ഫ കൊറിനിയക്കാർ സ്ഥ അ. മ്പⒺൻ

ജൂാൽ തന്നെ സംസാരിച്ച്, ആത്മകാ

യ്യങ്ങളെ ആത്മകുടങ്ങളൊട ഉപ

മിച്ചുകൊണ്ട് ഇർിക നു

ഛ. എന്നാൽ പ്രാകൃതനായ മനു

ഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ റ ആത്മാവി

ഡെ റ കാഴ്വങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നി

ല്ല: എം്നുന്നാൽ അവ അവന ഭൊ

്ഷത.ും ആക്നു : അവ ആത്മസം

ബന്ധമായി നിണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത

കൊണ്ടു, അവന അവയെ അറിവാ

ൻ കഴികയുമില്ല.

. @ എന്നാലൊ ആത്മാവു ള വൻ

സകലത്തെയും നിണ്ണയിക്കുന്നു, അ

വൻ താൻ ഒരുത്താലും നിസ്സയി

കപ്പെട്ട നില്ല താനും.

ചആ) എന്തെന്നാൽ അവനെ പഠി

പ്പിപ്പാനായിട്ട കരാവിയെൻറ ചി

ന്തയെ അറിഞ്ഞവൻ ആർ? ഞങ്ങ

ൾക്ക ക്രിസ്തുവ.സെറ ചിന്ത ഉണ്ട് താ

അം.

ബ അു്യായം.

ച പാൽ പൈതങ്ങൾക്കു കൊള്ളാ

മെന്നു - ത -മ്പ ഭിന്നതകൾക്കു വി

ത്തെ ധമായും,-ഫ്) മനുഷ്യർ

ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങൾ എ

നും,-cവ്വ മായാമൊഹത്തിന്ന

വിടെർാധമായുമുള്ളത്.

വിടെശഷിച്ചും, സഹൊദരന്മാരെ,

ജഡമായു ു വചെoാട് എന്ന പൊ

ലെ, ക്രിസ്തുവിൽ ചെറിയ കൈപത

ങ്ങളൊട് എന്ന പൊലെ തന്നെ അ

ല്ലാതെ, ആത്മാവായുള്ളവ തൊട എ

ന്ന പൊലെ നിങ്ങളെ9ട പറവാൻ

ഇനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല

വ ഞാൻ നിങ്ങളെ പാലു കൊണ്ട

പൊഷിപ്പിച്ചു. ആഹാരം കൊണ്ട

ല്ല : എചൊ.ന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഇതവ

തെയും (അതിനെ സഹിപ്പാൻ) ക

ഴിഞ്ഞില്ല. അത്രയുമല്ല ഇനി ഇപ്പെ

ഴം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതല്ല.

യും ജഡമായുള്ള വരാക്നു: നിങ്ങ

ള ടെ ഇടയിൽ അസൂയയും വിവാ

ദവും, ഭിന്നതകളും ഇരി ക സൊൾ,

നിങ്ങൾ ജഡമായുള്ള വരായിരിക്കു

യും, മനുഷ്യരെന്ന പൊലെ നടക്കു

യും ചെയ്യുന്നില്ലയൊ?

രം എന്തെന്നാൽ ഒരുത്തൻ, ഞാൻ

പെ? ലൂസിനുള്ളവൻ എന്നും, മറെറാ

രുത്തൻ, ഞാൻ അപ്പൊല്ലൊസ്സിനു

ള്ളവൻ എന്നും, പറയുമ്പൊൾ, നി

ങ്ങൾ ജഡമായുള്ള വരല്ലയൊ?

@ എന്നാൽ പെ' ലൂസ , ആർ? അ

പ്പൊഴൊസും ആര്? കരാവ ഒ

തൊരുത്ത ന നൽകിയത പൊലെ,

അവർ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതി

ന ഹെതുവാകുന്ന ദൈവശുശ്രൂഷ

കാർ തന്നെയല്ലൊ.

് ഞാൻ നട്ടു, അപ്പൊല്ലൊസ ന

നച്ചു; ദൈവം അത്രെ വദ്ധിപ്പിച്ച

ത്.

അത്കൊണ്ടു നടുന്നവനും ഏതു

മില്ല. നനെക്കുന്നവനും എതുമില്ല;

വ.ജിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം അത്രെ.

വ്വ നടുന്നവനും നനെക്കുന്നവനും

ബനാ കനത്ത : ബബർാരുത്ത്,ന അവന

വന്റെ അദ്ധ്വാനത്തിനു തക്കവണ്ണം

താtറ സചന്ത പ്രതിഫലം കിട്ടുക

യും ചെയ്യും. -

ൻ എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവ

ത്തിന്റെ ക്രട്ടവെലകാർ ആകുന്നു:

നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃഷിയും,

ദൈവത്തിന്റെ ഭവനവും ആക

ബ,

.ം.ം ഇനിക നൽകപ്പെട്ട ദൈവ

ത്തിന്റെ കൂപപ്രകാരം, ബു ിയു

ള്ള ശിലാശാർിയെന്നപൊലെ, ഞാ

ൻ അടിസ്ഥാനത്തെ വെച്ചു. മറെറാ

രുത്തൻ അതിനെമൽ പണിയുന്നു. എ

ന്നാൽ താൻ അതിനെമൽ എങ്ങിനെ

പണിയുന്നു എന്ന ഒരൊരുത്തൻ സ്മ

ക്ഷിക്കട്ടെ. - -

ബ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇനി .ം.ം എന്തെന്നാൽ വെകപ്പെട്ടിരി



മ്പനൃo ച കൊറിന്തിയക്കാർ ര' അ.

ക്കുന്നതല്ലാതെ മറെറാരു അടിസ്ഥാ

ന് ഞ വെപ്പാൻ ആകം കഴികയി

ല്ല. അത് യെശു ക്രിസ്തു ആകന്നു.

ചവ ഒരുത്തൻ ം് അടിസ്ഥാന

ത്തിനെൽ പൊന്ന, വെള്ളി, വില

എറിയ കല്ലകൾ. മരങ്ങൾ. ഉണക്കു

പുല്ല, കറ്റി ഇവയെ പണിതാൽ,

ഫമ്പ ഒരൊരുത്ത ടെൻ റ ക്രിയ പ്ര

സിദ്ധമാക്കപ്പെടും . എന്തെന്നാൽ ആ

നാം് അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തും,

അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അ

ഗ്നിയാൽ വെളിച്ചമാക്കപ്പെടും; ഒ

തൊരുത്തന്റെ ക്രിയ ഇന്നിന്ന പ്ര

കാരമുള്ളത് എന്ന അഗ്നി പരീക്ഷി

കയും ചെയ്യും.

.Eര. അതിനെമൽ പണിതിട്ടുള്ള ബ

രുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി നില്ക്കുന്നു എ

കിൽ, അവന ഫലം കിട്ടും.

ഫ@ ഒരുത്തന്റെ പ്രവൃത്തി വെ

ന്തുപൊകന്നു എങ്കിൽ, അവന ചെ

തം വരും; എങ്കിലും താൻ രക്ഷിക്ക

പ്പെടും ; എന്നാൽ അഗ്നിയാൽ എ

ന്ന പൊലെ തന്നെ.

ചു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ

ആലയം ആകുന്നു എന്നും, ദൈവ

ത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വ

സിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയു

ന്നില്ലയൊ?

. ഒരുത്തൻ ദൈവത്തിന്റെ ആ

ലയത്തെ അശുദ്ധിയാകിയാൽ, ദൈ

വം അവനെ നശിപ്പിക്കും ; എന്തെ

നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ശു

ദ്ധമുള്ളത കന്നു, ആ[ആലയം) നി

ങ്ങൾ തന്നെ ആകനു

. വൃ ഒരുത്തനും തന്നെതാൻ വ

ഞ്ചിക്കരുത്. നിങ്ങളിൽ യാതൊരു

ത്തനും oരം ലൊകത്തിൽ താൻ

ജ്ഞാനിയാകുന്നു എന്ന തൊന്നുന്നു

എങ്കിൽ, അവൻ ജ്ഞാനിയാകെണ്ടു

ന്നതിന്, അവൻ ഭൊക്ഷനായി തി

ൻ6ട്ട.

ദൈവത്തി

മെൻറ പക്കൽ ഭൊഷതപ്രം ആകുന്നു.

എന്തെന്നാൽ അവൻ ജ്ഞാനികളെ

അവരുടെ കൌശലത്തിൽ പിടിക്കു

ന്നു എന്നും;

വ.ം പിനെയും ജ്ഞാനികളുടെ

ചിന്തകൾ മായയുള്ളവ ആകന്നു എ

ന്ന കതാവ അവയെ അറിയുന്നു

എന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ.ഥ അത്കൊണ്ട് ഒരുത്തനും മനു

|ഷ്യരിൽ പ്രശംസിക്കരുത്. എന്തെ

|നാൽ സകലവും നിങ്ങളുടെ ആക

നം : -

വ.വ. പൌല്പസ ആകട്ടെ, അപ്പൊ

ല്ലൊസ ആകട്ടെ, കെഫാസാ ആക

ട്ടെ, ലൊകം ആകട്ടെ, ജീവൻ ആ

കട്ടെ, മരണം ആകട്ടെ, ഇപ്പൊഴ

തെ കാഴ്വങ്ങൾ ആകട്ടെ, വരുവാ

നുള്ള കാഴ്വങ്ങൾ ആകട്ടെ, സകല

വും നിങ്ങളുടെ ആകന്നു ;

വമ്പ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന ഉള്ള വ

രാകുന്നു. ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന ഇു.

ബം ആക്നു.

(ബ് അദ്ധ്യായം.

.ം ദൈവശുശ്രൂഷകാരെ കുറിച്ച ഇ

ന്നപ്രകാരം വിചാരിക്കെണം എ

നും.-9 നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത

ത ഒന്നും നമുക്കില്ല എന്നും ഉള്ള

ത്.--കG അപ്പൊസ്ഫോലന്മാർ ക്രി

സ്തുവിങ്കൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാ

(Uാകനു എന്നുള്ളത്.

ി കത്തിന്റെ ജ്ഞാനം

6:രു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തുവി

ചെൻറ ശുശ്രൂഷക്കാരായും, ദൈവ

ത്തിനെൻറ അഹസ്ത്രങ്ങളുടെ കലവറ

കാtായും ഉള്ള പ്രകാൻം വിചാരി

ക6ട്ടം

വ. വിശെഷിച്ചും ഒരുത്തൻ വിശ്വാ

സമുള്ള വനായി കാണപ്പടെ നേം എ

ന്ന കലവറക്കാരിൽ അതെന_ഷിക്കു

പ്പെടുന്നതാകുന്നു.

ച് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ •ർ ചെലാ
മ്പ എന്നാൽ നിങ്ങളാൽ എങ്കിലും,



ഥ കൊറിയക്കാർ ര അ. മ്പന്നു.ഥ

മനുഷ്യന്റെ വിധിയാൽ എങ്കിലും ടെ വാഴെണ്ടുന്നതിന, നിങ്ങൾ വാ

സൃായം വിധിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി ബിരുന്നാൽ കൊള്ളായിരുന്നു.

ക മഹാ അല്പകാഴ്ചം ആകുന്നു: അ ന് എന്തെന്നാൽ ദൈവം അപ്പൊ

ത്രയുമല്ല ഞാൻ ഇനിക്കു തന്നെ വ്വാ സ്റ്റൊലന്മാരായ ഞങ്ങളെ മരണം

യം വ്ഡിക്കുന്നില്ല ത്തിന നിയമികപ്പെട്ടവരെന്ന പൊ

ര എന്തെന്നാൽ ഞാൻ എന്നാൽ ത ലെ ഒടുക ത്തവരായി പ്രസിദ്ധപ്പെ

നെ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല; എങ്കിലും ടൂത്ത് എന്ന ഇനി ക തൊന്നുന്നു. അ

ഇതിനാൽ ഞാൻ നിരീകരിക്കപ്പെ തെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചൊകത്തിനും,

ടില്ല : ഇ നിക്ക വൃായം വിധിക്കു ദൈവദൂതന്മാക്കം, മനു ുക്കും ഞ

ന്നവൻ കാവ് തന്നെ ആകനു. ഔദഠ ഒരു വ്നെ.ദ കാഴ്ചയായി തി

@ ആയതകൊണ്ടു കരാവ വരു ന്നു. -

്വാളം, നിങ്ങൾ കാലത്തിനു മുമ്പെ ചം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ റ നിമി

ഒന്നും വിധികരുത, അവൻ ഇരു ത്തമായിട്ട ഭാഷാർ ആകുന്നു,

ളിലെ രഹസ്ത്രങ്ങളെ വെളിച്ചത്താ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ

കി, ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലൊചനക, ആ കന്നു താഞങ്ങൾ ക്ഷീണ

ളെ വെളിപ്പെടുത്തും. അപ്പൊൾ (ാ. ആ കൺ, നിങ്ങൾ ബലവാ

തൊരുത്തന്നെ ദൈവത്തിൽനിന്ന് പു വാർ ആകുന്നു താനും, നിങ്ങൾ മ

കു ഉണ്ടാകും. ഹതുക) ആകനു, ഞങ്ങൾ നിറി

ആ വിശൈഷി സഹൊദരന്മാ I തന്മാർ ആകുന്നു താനും.

തെ, എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ അ ഫ.ം ഇപ്പൊഴത്തെ നാഴിക വത്തെ

ധികം നിരൂപിക്കാതെ ഇരിപ്പാ'യും, ഞങ്ങൾക്കു വിശക്കയും, ലാഹി

നിങ്ങഠം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കെ | കയും, ഞങ്ങൾ നഗ്നതയൊടി(ിക

ണ്ടുന്നതിനും, നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനും യും, ഇടികൊൾകയും, ഒരു നിശ്ച

O ,

ഒരുത്തന വെണ്ടി മറെറാരുത്തന |

വിസൈാധമായി ചീതൃപൊകാതെ

ഇിക്കണ്ടുന്നതിനും, ഞാൻ നിങ്ങ

ളുടെ നിമിത്തമായിട്ടു എന്നിലും അി

പ്പൊല്ലൊസിലും oരം കാഴ്വങ്ങളെ

ക്ടാൻമായി ആക്കിയിരിക്കുന്നു.

9 എന്തുകൊണ്ടൂന്നാൽ നിന്നെ [മ

റെറാരുത്തനിൽനിന്നjവൃത്യാസപ്പെ

ടുത്തുന്നവൻ ആൻ? അത്രയുമല്ല നി

കൈക്കൊള്ളാത്തത നിനക്കെന്തുള്ളൂ?

നിയും അതിനെ കൈക്കൊണ്ടു എ

ങ്കിൽ, അതിനെ കൈക്കൊള്ളാത്ത

പ്രകാരം നി എന്തിന പ്രശംസിക്കു

നു ?

വ്വ ഇപ്പൊൾ നിങ്ങൾ തൃപൂാർ

ആകുന്നു. ഇപ്പൊൾ നിങ്ങൾ സമ്പ

്നാർ ആകനു, ഞങ്ങളെ ക്ര ടാതെ

നിങ്ങഠം രാജാക്കന്മാരെന്ന പൊലെ

യ വാസസ്ഥലമില്ലാതെ ഇരിക്കയും

ചെയ്യുന്നു .

്Cവ- പ്പെശഷിച്ചും ഞങ്ങളുടെ66 ക

കൾ കൊണ്ടു തന്നെ ഞങ്ങൾ വെല്

എടുത്ത്, അദ്ധ്വാനപ്പെടുന്നു : നിന്ദി

ക്കപ്പെട്ടിട്ട, ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കു

ന്നു: പിഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടു. ഞങ്ങൾ

സഹിക്കുന്നു:

. ബ. ദുഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ട, ഞങ്ങൾ അ

പെക്ഷിക്കുന്നു : ഞങ്ങൾ ലൊകത്തി

ലെ കല്ലാം പൊലയും, ഇന്റെ പ്

തെയും സകല വസ്തുക്കളുടെയും അ

ഴ്ചക്കുപൊലെയും ആയി തിനിരിക്കു

ബ,

ഛ നിങ്ങളെ ലജിപ്പിപ്പാനായി

ട്ട ഞാൻ ംൻം കായ്യങ്ങളെ എഴുതുന്നി

ല്ല, എ.കെൻറ ഇഷ്ടപുത്രന്മാരെ പൊ

ലെ ഞാൻ ്നി ങ്ങളെ) ഒ്മപ്പെടു

തുന്ന തെയുള്ളൂ.

1 i

വാണു : ഞങ്ങളും നിങ്ങളൊട ക്ര



മ്പന്നവ, ഥ കൊറിന്തിയക്കാർ @ ആ.

ചആ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക പതി

നായിരം ഉപദൈക്ടോകൾ ഉണ്ട എ

ങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് അനെകം പിതാ

കന്മാർില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രി

സ്തു തെയശുവിൽ സുവിശെഷത്താൽ

ഞാൻ നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചു. ,

ച് അത്കൊണ്ടു എന്നെ പിന്തുട

രുന്നവർാകവിൻ, എന്ന ഞാൻ നി!

ങ്ങളൊട അപെക്ഷിക്കുന്നു.

- ഇത ഹൈതുവായിട്ടു ഞാൻ ,തി

മൊഫൈയുസിനെ നിങ്ങളുടെ അടു

കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു, അവൻ എ

ന്റെ ഇഷ്ടപുത്രനും, കരാവിൽ

വിശ്വാസമുള്ളവനും ആ കന്നു, ഇവ

ൾ ഞാൻ എല്ലാടവും സകല സഭ

യിലും ഉപദൈശിക്കുന്ന പ്രകാരം,

ക്രിസ്തുവിൽ ഇനിക്കുള്ള വഴികളെ

നിങ്ങളെ ഒമപ്പെടുത്തും.

ചവ്വ വിശെഷിച്ചും ഞാൻ തന്നെ

നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ലെ

ന്ന വെച്ച, ചിലർ ചിത്തിരിക്കുന്നു.

ഛൻ എന്നാലും കത്താവിന ഇഷ്ടമു

ണ്ടു എങ്കിൽ, ഞാൻ വെഗത്തിൽ നി

ങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും, ചിതിരി

ക്കുന്നവരുടെ വചനത്തെ അല്ല, ശ

ക്തിയെ തന്നെ അറികയും ചെയ്യും.

' വ.ം എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ

രാജ്യം വചനത്തിലല്ല, ശക്തിയില

മെത്ര ആ കുന്നത്.

' വ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത മനസ്സ? ഞാ

ൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വടിയൊ

ട ക്രടെയൊ, സ്റ്റൈഹത്തൊട്ടും, സൌ

മൃതയുള്ള ആത്മാവിനൊടും ക്രടെ

യൊ വരെണ്ടു്?

@ അഭൂായം.- ~

ച അമയ്യാദക്കാർഹെൻറ സംഗതി._

9 പഴയ പുളിച്ച മാവ് ശൈാധ

ന ചെയ്യപ്പെടെണുമെന്നുള്ളത്.

ഫം മഹാ അപരാധികളിൽനി

ന്ന ഒഴിഞ്ഞിരിക്കെണമെന്നുള്ളത്.

ഗവും, ഒരുത്തൻ തന്റെ പിതാവി

ന്റെ ഭാഴ്ചയെ പരിഗ്രഹിക്കാമെന്ന്,

പുറജാതികളിൽ പൊലും ചൊല്ല

പ്പെടാത്ത വെശ്ശ്വാസംഗവും [ഉണ്ട

എന്ന്] സാമാന്റെല്ലന ശ്രുതിപ്പെട്ടിരി

ബ, - .

വ അത്രയുമല്ല നിങ്ങൾ മഭിച്ചു,

ംരം പ്രവൃത്തി ചെയുവൻ നിങ്ങളു

ടെ ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കളയപ്പെ

ടെണ്ടുന്നതിന, നിങ്ങൾ വിശൈാ

ൽ സങ്കടപ്പെടാതെയും ഇരുന്നു

മ്പ, എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ശരീരം

കൊണ്ട ദൂരമായിരുന്നാലും, ആത്മാ

വകൊണ്ടു ക്രടെ ഉള്ളവനായി, ഇ.

,പ്രകാരം ഠരം ക്രിയയെ ചെയൂവ

നെ കുറിച്ചു, ഞാൻ ക്രടെ ഉണ്ട് എ

ന്ന പൊലെ, നിണ്ണയിച്ചു കഴിഞ്ഞു

സത്യം,

രം നമ്മുടെ കതാവായ യെശു ക്രി

വിന്റെ നാമത്തിൽ, നിങ്ങളും

എന്റെ ആത്മാവും ഒന്നിച്ചു കൂടി

യിരിക്കുമ്പൊൾ,

@ ആത്മാവ് കതാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ രക്ഷിക പ്പെ

ടെം്ടുന്നത് ന, നമ്മുടെ കതാവായ

ചെയശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയൊട

ക്രടെ, ഇപ്രകാരമുള്ളവനെ ജഡ

ത്തിന്റെ നാശത്തിനായിട്ട സാത്താ

ന്ന ഏല്പിക്കെണ്ടുന്നതിനാകുന്നു.

ഔ നിങ്ങളുടെ പ്രശംസ നന്നല്ല.

കുറഞ്ഞൊരു പുളിച്ച മാവ് ക്രഞ്ചാര

ത്തെ മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു എന്ന

നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയൊ ?

5 ആകയാൽ നിങ്ങഠം പുളിപ്പി

ല്ലാത്തവരായിരിക്കൊണ്ട, നിങ്ങൾ

ഒരു പുതിയ ക്രമ്പാരമായി തിരെ

ണ്ടുന്നതിനും പഴയ പുളിച്ച മാവി

നെ പുറത്ത കഴുകികളവിൻ. എ

ന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ പെസ

ബ0്യാബ ക്രിസ്തുവും നമുക്കു വെ

ണ്ടി ബെലി നൽകപ്പെട്ടു :

നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെശ്ശാസം വ്വ ആയതകൊണ്ട പഴയ പുളിച്ച



ഥ കൊറിറിയക്കാർ ഗ്നൂ അ. മ്പന്നമ്പ

മാവ കൊണ്ടല്ല, •രംകൃയും ദുഷ്ടതയു

മാകുന്ന പുളിച്ച മാവകൊണ്ടുമല്ല,പ

രമാതഥത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെ

യും പുളിപ്പില്ലാത്ത [അപ്പങ്ങൾ]

കൊണ്ട് തന്നെ, നാം പെരുനാളി

നെ ആചരിക്കെണാം.

ൻ "് വെശ്വാസംഗക്കാതൊട ക്ര

6 = സംസgം ചെയ്യരുത് എന്ന ഞാ

ൻ ഒരു ലെഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ

ഴുതി :

.cം എന്നാൽ •രം ലൊകത്തിലുള്ള

വെശ്വാസംഗക്കാതൊട എങ്കിലും, ദ്ര

വൃാഗ്രഹമുള്ളവരൊട എങ്കിലും, അ

പവാരികളൊട എങ്കിലും, വിഗ്ര

വാരാധനക്കാതൊട എങ്കിലും എന്ന

ല്ല അപ്രകാരമായാൽ നിങ്ങൾ ലൊ

ക ിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പൊകെ

ണ്ടിവരുമല്ലൊ.

ഫഫ എന്നാൽ സംസ{hം ചെയ്യരു

തെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊൾ നിങ്ങൾക്ക

എഴുതിയത, സഹൊദരൻ എന്ന വി

ളിക്കപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ വൈശ്വാസംഗ

കാരനൊ, ദ്രവൃാഗ്രഹമുള്ളവനൊ,

വിഗ്രഹാരാധനക്കാരാ, ദുവാക്ക

കാർനൊ, മണ്ണപാനിയൊ, അപ

ഹാർിയൊ ആകന്നു എങ്കിൽ, അ

പ്രകാരമുള്ളവ് നാട ക്രടെ ഭക്ഷി

ക്ക തബ അബ.

.ഥവ എ6:്തന്നാൽ പുറതൃള്ള വ6 അാ

ട ക്രടെ നൂായം വിധിപ്പാൻ ഇ

നിക്ക് എന്ത, കാഴ്ചം? അകതുള്ളവ

തൊട നിങ്ങഠം ന്യായം വ1ധിക്കു

നില്പ ചെയാ?

ംബ എന്നാൽ പുറ തുള്ളവ തൊട

ദൈവം നൂായം വിധിക്കുന്നു. അ

തകൊണ്ട് ആ ദുഷ്ടന്റെ നിങ്ങളുടെ

ഇടയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കികളുവിൻ.

നു അദ്ധ്യായം.

ഥ സഹൈാദ to29തൊട വൃവഹാൻ

ത്തിനു പൊകുന്ന സംഗതിയെ ക

ഠിച്ചു.--♔ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ

ക്രിസ്തുവിന്റെൻറ അവയവങ്ങൾആ

കുന്നു എന്നും.--വ്വ വെശ്രാദൊ

ഷത്തിനു വിശൊധമായും ഉള്ളത്.

നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന മറെറാരുത്ത

പെനാട ഒരു കാഴ്ചം ഉണ്ടായിട്ട, അ

വൻ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ മുമ്പാകെ

അല്ല, അവ്വായക്കാരുടെ മുമ്പാകെ ത

നെ, വ്യവഹാരത്തിനു പൊകുവാൻ

തുനിയുന്നു.വൊ?

വ ശുദ്ധിമാന്മാർ ലൊകത്തൊട നൂാ

യം വിധിക്കും എന്ന നിങ്ങഠം അറി

യുന്നില്ലയൊ? ലൊകത്തൊടും നിങ്ങ

ാൽ നൂായം വിധിക്കപ്പെടും എങ്കി

ൽ, മഹാ അല്പകാഴ്ചങ്ങളെ വിധി

്പ്പാൻ നിങ്ങൾ അയൊതൃമാതാക

നു ചെവാ?

മ്പ ഞങ്ങൾ ദൈവദൂതന്മാരൊട

നൂായം വിധിക്കും എന്ന ന'ങ്ങൾ

അറിയുന്നില്ലയൊ? ംരം ജന്മത്തിന

ടുത്ത കാഴ്ച ദൈളെ എത്ര അധികം?

ര് അത്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കു •രം ജ

ഠത്തിന്നടുത്ത കാഴ്ച ങ്ങളുടെ വ്യവ

ഹാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ, [വിധി

പാൻ) സഭയിൽ എറ്റവും അല്പാ

അായി വിചാരിക്കപ്പെട്ടവയെ ഇരു

ത്തിലൊൾവിൻ.

ആ ഞാൻ [ഇതിനെ] നിങ്ങക്കു

ലജക്കായിട്ടു പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ

ഇടയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമാനുമില്ല, ത

ന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മുഷ്യ

നൂായം വിധിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവ

നായി ഒരുത്തൻ പൊലുമില്ല, എന്ന

ഇങ്ങിനെ തന്നെ ആകന്നുവൊ?

്) എന്നാൽ സഹൈാദ അൻ സഖ്ഹാ

ലർനൊട വൃവഹാരത്തിനു പൊ

കനു, അതും അവിശ്വാസികളുടെ

മുമ്പാകെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു. -

5 ആകയാൽ ഇപ്പൊൾ നിങ്ങൾക

തമ്മിൽ തമ്മിൽ വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉ

ണ്ടാകുന്നത്കൊണ്ട, നിങ്ങളുടെ ഇട

യിൽ തികവായി ഒരു കറ്റം ഉണ്ട്.
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മ്പന്നൂര് ഫ കൊറിറിയക്കാർ ഗ്നൂ അ.

നിങ്ങ് വിശൈഷാൽ അനൂായം അ; ക്കും. ശരീരം വ്ശൂാദൊഘത്തിനാ

നുഭവിക്കാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്? നി

ങ്ങൾ വിശൈഷാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാ

ഞ്ഞു.ത എന്ത കൊണ്ട്?

വ്വ അല്പയൊ, നിങ്ങൾ അന്യായം

ചെയ്ലയും, വഞ്ചികയും ചെയ്യുന്നു,

അത നിങ്ങളുടെ സഹൊദരന്മാ

തൊട്ടും ഉണ്ട്.

ൻ അവ്വയാർ ദൈവത്തിന്റെ

രാജ്യത്തെ അവകാശമായി അനുഭ

വ കുയില്ല, എന്ന നിങ്ങൾ അറിയു

നില്ലയൊ? നിങ്ങൾ വഞ്ചനപ്പെട

രുത : വൈശാഖദാലോർ ഫു കിലും,

വിഗ്രഹാരാധനാ എങ്കിലും, വ്വ

ഭിചാരികൾ എങ്കിലും, സ്ത്iⓝവഷ

ധാരികൾ എങ്കിലും, പുരുഷന്മാരൊ

ട തങ്ങളെ അവലക്ഷണാപ്പെടുത്തു

ന്നവർ എങ്കിലും,

ഥം മൊഷ്ടാക്കൾ എങ്കിലും, ദ്രവ്)ാ

ഗ്രഹമുള്ളവർ എങ്കിലും, മല്ലപാനി

കൾ എങ്കിലും, ദുവാക്കു കാർ എങ്കി

ലും, അപഹാരികൾ എങ്കിലും, ടെല

വത്തിന്റെ റ (ാജ്യത്തെ അവകാശ

മായനുഭവക്യ ഋ. -

ബ നിങ്ങളിൽ ചിലരും ഇപ്രകാ

രമുള്ള വരായിരുന്നു. എന്നാൽ നി

ങ്ങൾ കരാവായ യെശുവിന്റെ

നാമത്തിലും, നമ്മുടെ ദൈവത്തി

യിട്ടല്ല, കരീാവിനായിട്ടത്രെ; ക

താവും ശരിtത്തിനായിട്ട [ആ ക

നു.

ഫ്രം വിശൈഷിച്ചും ബം ക

താവിനെ ഉയിപ്പിച്ചു. നമെയും

തന്റെ ശക്തി കൊണ്ടു തന്നെ ഉയി

പ്പിക്കും.

. ആ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ക്രി

സ്തുവിന്റെ അവയവങ്ങൾ ആക

്നു എന്ന നിങ്ങഠം അറിയുന്നില്ല

യൊ? ആകയാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവി

ഒൻറ അവയവങ്ങളെ എടുത്തിട്ട,

വെശ.യുടെ അവയവങ്ങളെ ആ

ക്കുമൊ? അബ അബ.

ചൗ എന്ത്? വെശാസ്ത്രിയൊട ചെ

നിരിക്കുന്ന വൻ ഏക ശർ.തം ആക

ന്നു എന്ന നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയെ ?

എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ഇരുവരും ഒരു

ജഡമായി തീരും എന്ന അവൻ പ

റയുന്നു. -

ചതൃ എന്നാൽ കരാവിനൊട ചെ

നിരിക്കുന്നവൻ എകാത്മാവാകുന്നു.

.ു വെശ്വാസംഗത്തെ വിട്ട ഒട്ടു

വിൻ. മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒതൊ

പാപം ശരീരത്തിന പുറത്താകനു;

എന്നാൽ വെശ്രാസംഗം ചെയ്യുന്നവ

ൻ തന്റെ വ സ_ഞ ശരീഅത്തിന് വി

ന്റെ ആത്മാവിനാലും കളിക്കപ്പെ. രാധമായ പാപം ചെയ്യുന്നു.

ട്ടവരാകുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീ

കരിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. എന്നാൽ നി

ങ്ങൾ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർാകുന്നു.

.വ. f സകല കാഴ്ച്വങ്ങളും ഇനി

ക നൂായമുള്ളവയാകുന്നു. എങ്കിലും

സകലവും ഉപകരിക്കുന്നവയല്ല : സ

വയാകുന്നു. എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും

കെ.ണ്ട അകപ്പെടുകയില്ല.

ചമ്പ ഭ ക്ഷണങ്ങൾ വയറ

ട്ടം ,

ഫൻ എന്ത്? നിങ്ങളുടെ ശ്രം നി

ങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക

ന്നതായി നിങ്ങളിലുള്ള പ് ശുദ്ധാ

താവ് സെൻറ ആലയമാകുന്നു എന്നും,

ന.ങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സുന്നു.മുള്ള വര

ചെല്ലന്നും

കല കാഴ്വങ്ങളും ഇനിക നൂായമുള്ള

|

ിനായി

നിങ്ങൾ അറിയുന്ന്.ഋ്യാ?

വം എന്തെന്നാൽ നlങ്ങ ഠം പിലെ

ക കൊള്ളപ്പെട്ടവരാക നു. ആയത

കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ റ വകയാ

കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശ്lതത്തിലും നി

വയറ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കായിട്ടും ങ്ങളുടെ ആത്മാവിലും ഭൈവത്തെ

[ആകന്നു:] എാലും ദൈവം ഈ മഹതപപ്പെടുരൂവിൻ.

തിനെയും അവയെ യും നശിപ്പ്



ഫ കൊറിയക്കാർ അ. മ്പനൃG)

9 അദ്ധ്യായം.

വ വിവാഹ സംതി._രം അത് വെ

ശ്രാദൊഷത്തിന് ഒരു പ്രതൌ

ാധ മെമ്നും.-ഥം കെവശത്തlൽ

അഴിക്കപ്പെടരുതാത്തതാകുന്നു എ

ന്നും ഉള്ളത്.

പിന്നെ നിങ്ങക ഇനിക എഴുതി

യ കാഴ്വങ്ങളെ കുറിച്ച്; സ്ത്രീയെ

തൊടാതെ ഇരിക്കുന്നത മനുഷ്യന

ബ

. എന്നാലും വെശ്വാസംഗത്തെ [ഒ

ഴിഞ്ഞിരിപ്പാനായിബ

ന തനിക്കു തനിക9യിട്ട ഭാഴ്ച ഉണ്ടാ

കണം, ഒതൊരുത്തിക തനിക്ക @l

നിക്കായിട്ട സചന്ത ഭതാവും ഉണ്ടാ

കണം.

മ്പ ഭതാവ ഭാഗ്ലൈകു ചെയ്യെണ്ടുന്ന

പ്രീതിയെ ചെയ്യണം : ഭാഴ്ച ഭാ

വിനും അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യ

ബ.

ദ് ഭാജെക്ക് തന്റെ സ്വന്തശരീര

ത്തിനെൽ അധികാഡമില്ല, ഭാ

വിന അത്രെ: അപ്രകാരം തന്നെ

ഭതാവിനും തന്റെ സ്വന്ത ശരിര

ത്തിനെൽ അധികാരമില്ല, ഭാഴെ

ക അത്രെ. -

ആ ഉപവാസത്തിനും പ്രാത്ഥനെ

ക്കും നിങ്ങൾ അവസർപ്പെടെണ്ടു

ന്നതിന്, അസാൻം നെരത്തെക്കു സ

മ്മതത്തൊടെ അല്ലാതെ, തമ്മിൽ ത

മ്മിൽ വെർ പിരിയരുത്. നിങ്ങളു.

ടെ അസ്ഥിരത ഹെതുവായിട്ട സാ

ത്താൻ നിങ്ങളെ പരിക്ഷിക്കാതെ

ഇരിപ്പാൻ, പിന്നെയും ഒന്നിച്ചു കൂടു

വിൻ.

നു എന്നാലും ഇതിനെ ഞാൻ കല

നയായിട്ടല്ല, അനുവാദമായിട്ട ത

നെ പറയുന്നു.

5 എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ മനു

ഷ്യരും ഞാൻ എന്ന പൊലെ തന്നെ

ങ്കിലും ഒരൊരുത്തന ദൈവത്തിൽ

നിന്ന അവനവന്റെ സചന്ത വസ്ത്രം

ഉണ്ട്, ഒരുത്തന ഇപ്രകാരവും, മ

റെറാരുത്തന അപ്രകാtവും.

വ്വ എന്നാൽ വിവാഹമില്ലാത്ത വ

തൊട്ടും വിധവമാരൊട്ടും, അവർ

എന്നെ പൊലെ തന്നെ പാത്തുൽ

കൊള്ളാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു.

ൻ എങ്കിലും അവ. അടിക്കുവാൻ

കഴികയില്ല എങ്കിൽ, അവർ വിവാ

ഹം ചെയ്യട്ടെ. എന്തെന്നാൽ വെ

തുപൊകുന്ത നെക്കാൾ വിവാഹം

ചെയ്യുന്നത് എറ്റവും നല്ലത ആക

ബ

.=ം വിശെഷിച്ചും ഭ: [അവളു.

ടെ] ഭതാവിനെ വിട്ട പിരിയരു

ത എന്ന വിവാഹം ചെയ്യുവ തൊട

കല്പിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, കാവ് ത

നെ:

ചച അവൾ പിരിയുന്നു എന്നവ

രികിലും, അവൾ വിവാഹം ക്രടാ

തെ പാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവളു.

ടെ ഭാവിനൊട് ഇണങ്ങിയിരി

ക്കട്ടെ' ഭതാവ് തന്റെ ഭായ്യയെ

ഉപെക്ഷികയും അരുത്.

.വ. പിന്നെ ശെഷമുള്ള വരൊട

ക്താവല്ല, ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നു:

യാതൊരു സഹൊദരനും വിശാ

സമില്ലാത്ത ഒരു ഭാഴ്ച ഉണ്ടായി, അ

വം അവനൊട ക്രടെ പാപ്പാൻ

ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ അ

വളെ ഉപെക്ഷിക്കരുത്.

. വിശെഷിച്ചും യാതൊരു സ്ത്രീ

ക്കും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭതാവ ഉ

ണ്ടായി, അവൻ അവളൊട ക്രടെ

പാപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ,

അവൾ അവനെ ഇപെ ക്ഷികരുത്.

ഫര് എന്ത.കൊണ്ടെന്നാൽ വിശ്വാ

സമില്ലാത്ത ഭാവ ഭാഴ്ചയാൽ ശു

ദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു, വിശപ സമില്ലാ

ത്ത ഭാവ്വയും ഭതാവിനാൽ ശുദ്ധി

ഇർിപ്പാൻ ഇനിക്ക മനസ്സുണ്ട്. എ കർിക്കപ്പെടുന്നു . അങ്ങിനെ അല്ലെ



ബ സുന്ന ച കൊറിയക്കാർ 9 അ.

ങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്ക അശുദ്ധിയു .. എന്തെന്നാൽ ഭാസനായി ക

ള്ളവരായിരിക്കുമല്ലൊ; l ന്നാൽ ഈ താവിൽ വിച്ഛിക പ്പെ നവ, ൻ ക

പ്പൊൾ അവ& ശുദ്ധിയുഘ്ന വർാകുന്നു. രാവ്:ന സ്ഥാതന്ത്ര്യാനനാകുന്നു:

. @ എങ്കിലും അവിശ്വാസി പി ി അപ്രകാരം തന്നെ "സാത്കാര

യുന്നു എങ്കിൽ, പിരിയട്ടെ. സഐാ നായി വിളിക്കപ്പെടുന്നവൻ ക്രിസ്റ്റ

ദിനൊ സഹൊദരിയൊ ഇപ്രകാ വിന ദാസനാകുന്നു. --

രമുള്ള കായ്യങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ടി വമ്പ നിങ്ങഠ് വിഖലക്ക ഒ കാല

രിക്കുന്നില്ല; എന് 9ൽ ദൈവം ന പ്പെട്ടവർാകുന്നു; മനുഷ്യക് ദാസ്

മെ സമാധാനത്തിലെക്കു വിളിച്ചു. ബാർ ആകര ത.

ക് എന്തുകൊണ്ടെന്നഃത ഭാഴ്ചയ4 വര് സഹൊദ നാഡെ, ഒ്നൊരു

യുടൊവെ, നി ്നിന്റെ] ഭതാ ത്തൻ താൻ ത.oർ . ത ൽ വിളിക്

വിനെ രക്ഷിക്കുമൊ എന്ന് നീ എ പ്പടുന്നുവൊ, അതിൽ ദൈവ

ങ്ങി എന്ന അറിയനു ? അല്ല ഭാവാ തൊട ക്രടെ പാക്ടണം

യുടൊവെ, നീ ്നിന്റെ] ഭാവ്വ @ "് പിന്നെയും കവ്വകമാരെ

്യ ൽ കപ്പിക്കുമൊ എന്ന ന് എങ്ങി കുറിച്ച ഇനിക്ക കത്Cവ മെൻറ ക

നെ അറിയുന്നു ? - ഋനയ ഋ; എങ്കിലും വിശപാസ് മുഷ വ

. ആ എങ്കിലും ദൈവം ഒത്തൊരുത്ത നാകവാനായിട്ട കതാവിൽനിന്ന

ന എതപ്രകാരം വിഭാഗിച്ഛകൊടു'കരുണ ലഭിച്ചവനെന്ന പൊലെ

രു വൊ, കാവ് ഒരെ?രുത്തനെ ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം കൊടു

ംgതപ്രകാർഠ വിളിച്ചുവൊ, അപ്ര ക്കുന്നു.

കാൻം തന്നെ നടക്കട്ടെ. ഇപ്രകാ വസ്തു അത്കൊണ്ട് ഇപ്പൊഴത്തെ

രം തന്നെ ഞാൻ സകല സഭകളി , ഞെരുക്കത്തിന്റെ ന്മ.ത്തമായിട്ട

ല്ലഠ ചട്ട6 - 5 തുന്നു. നല്ലത ഇതാകനു എന്ന ഇന്ക്കു തൊ

. വ്വ ഒരുത്തൻ ചെല്കും ചെ' നുന്നു, അങ്ങിനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന

യ്യപ്പെട്ടുവനായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരി ത മനുഷ്യന്ന നന്ന :

ക്കുന്നുവൊ, അവൻ ചെല്യില്ലാത്ത വ9 ി ഒരു ഭാഴ്ചയാട കെട്ടപ്പെ

വനായി തിരുത്. ഒരുത്തൻ ചെ"ടി'ക്കുന്നുവൊ? അഴിക്കപ്പെടുവാൻ

ലയില്ലായ്മയൊടെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരി അനെപഷ്കരുത്. നീ ഭാളയിൽ

ക്കുന്നു.വൊ, അവൻ ചെലാകും നിന്ന അഴിക് പെപ്പടി(ി ക്കുന്നുവൊ ?

ചെയ്യപ്പെടാതെ ഇരിക്കട്ടെ. ഭാഴ്ചയെ അ6 ന്വഷി • രത.

ഫൻ ചെല.കമ്മം ഒന്നുമില്ല. ചെ വവ്വ എങ്കിലും നി വിവാഹം ചെ

ലയില്ലായ്മയും ഒന്നുമില്ല, ദൈവ യൂാൽ, നി പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒ

ത്തിന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാ6ിക്കു ൽ കന്യകയും വിവാഹം ചെയ്താൽ,

ന്നത കായ്ക്കും. അവൾ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാ

വം ഒറൊരുത്തൻ എത വിളിയിൽ ലും ഇപ്രകാരമുള്ളവ് ജഡതിൽ

വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവൊ, അത്.ൽ വെദനയുംാകം. എന്നാൽ ഞാൻ

അവൻ സ്ഥിരമായി ി കപ്പെട്ടു. നിങ്ങളെട ക്ഷ്മി ു നു.

വ. ദാസനായി ന് വിളിക്കപ്പെ' വൻ പിന്നെ സഹൊദരന്മാരെ,

ടൂന്നു വൊ, അതിനു വിച9:പ്പെട ഇതിനെ ഞാൻ പറയുന്നു, കാലം

ത്ത : എങ്കിലും നി സ്വാതന്ത്ര്ള'കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: ശൈലിക്കുന്നത് എ

വനകവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അ തെന്നാൽ, ഭായ്യ മ9രുള്ളവ ർ ത ത3ൾ

തിന്റെ സാധിച്ചാൽ കൊള്ളാം. ക് ഇല്ലാത്തവർ ുന്ന വൈപ് ചെയും;



ഥ കൊറിനിയ:ക്കാർ വ്വ ആ. മ്പു9)

മ്പാ കരയുന്നവർ കർയാത്തവർ എ

സ്നേ പൊലെയും, സ്കെന്താഷ പ്പെട്ട

ന്നവർ സഞൊത്തവഡ എ

ന്ന പൊലെയും, വ്ലെക്കു വാങ്ങുന്ന

വർ അനുഭവിക്കാത്തവർ എന്ന പൊ

ലെയും ;

ന ച ംൻം ലൊകത്തെ അനുഭവി

ക്കുന്നവർ അതിനെ ദൈാഷമായി അ

നുഭവിക്കാത്തവർ എന്ന പൊലെയും

ഇതിചെക.ണ്ടന്നതാകുന്നു : ഏ്തെന്നാൽ

oരം ലൊകത്തിന്റെ വെഠലം ഒഴി

ഞ്ഞുപൊകനു.

ാ.വ. നിങ്ങൾ വിചാരം കൂടാത്ത

വരായിരിപ്പാൻ ഇനിക്ക മനസ്സുണ്ട്.

വിവാഹം ചെയ്യാത്തവൻ കാ

വിനെ എങ്ങിന്റെ പ്രസാദിപ്പിക്കും

എന്ന വെച്ച്. കാവ്'ഹെൻറ കാഴ്ച

ങ്ങളെ കുറിച്ചു വിചാ.oപ്പെടുന്നു.

വന. എന്നാൽ വിവാഹം ചെയ്തു

വൻ താൻ തന്റെ ഭാഴ്ചയെ എങ്ങി

നെ പ്രസാദിപ്പിക്കും എന്ന വെച്ചു.

ലൊക്കാതൂങ്ങളെ കുറിച്ച വിചാര

പ്പെടുന്നു.

മ്പര അപ്രകാരം തന്നെ വിവാഹം

കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീക്കും കവൃത കക്കും വൃ

l

മ്പസ്ത്ര പിന്നെ ഒരുത്തൻ താൻ ത

ന്റെ കന കയ:ലെക്കു അനെയാഗ്യ

മായി നടക്കുന്നു എന്ന നിരൂപിക്കു

നു എങ്കിൽ, അവൾക്കു വയസ്സ ആധി

കം ചെന്നാൽ അങ്ങിനെ തന്നെ വെ

:ണ്. മെങ്കിൽ, അവൻ ഇച്ഛ ക്കുന്ന തി

മന ചെയ്യട്ടെ,അവൻ പാപം ചെയ്യ

ന്നില്ല. അവർ വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ന എന്നാലും ആവ ദൃമില്ലാഞ്ഞിട്ടു.

തിൻറ സെപച്ഛയ ൽ അധികാരം

ഉണ്ടാകയും തന്റെ കവൃകയെ കാ

ക്കും എന്നുള്ളതിനെ തടൻറെ ഹൃദയ

ത്തിൽ നിശ്ചയികയും ചെയ്തു ത

ന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരമായി നി

ല്പകന്നവൻ നല്ലവണ്ണം ചെയ്യുന്നു.

മ്പ ു അത്കൊണ്ട് വിവാഹം ചെ

യൂ കൊടുക്കുന്നവൻ നല്ലവണ്ണം ചെ

യ്യുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹം ചെയ്തു

കൊടുക്കാത്തവൻ എറ്റവും നന്നാ

യി ചെയ്യുന്നു.

മ്പൻ തന്റെ ഭാവ ജീവനൊ

ടിരിക്കുന്ന കാലം ഒക്കെയും ഭാഴ്ച

നൂായപ്രമാണത്താൽ കെട്ടപ്പെട്ടി

രിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവളുടെ ഭാ

വl മരിഷ്ട എങ്കിൽ, അവൾ തനിക്ക

മനസ്സു വന്ന വിവാഹം ചെയ്യപ്പെ

|

തൃാസമുണ്ട്. വിവാഹം കഴിയാത്ത

വക താൻ തന്റെ ശരീരത്തിലും ആ

ത്മാവിലും ശുദ്ധ മുള്ള വാകെണ്ടുന്ന

തിന, കത് വിരൽ റ കുണ്ട്.

കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടുന്നു. വിവാഹം

ചെയ്തുവളൊ താൻ തന്റെ ഭാ

വിനെ എങ്ങിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കും.

എന്ന വെച്ച ലൊക്കായ്യങ്ങളെ ക

റിച്ച വിചാർപ്പെടുന്നു.

വ@ വിശൈഷിച്ചും ഇതിനെ ന്

ങ്ങളുടെ പ്രയൊജനത്തിനായികൊ

ണ്ടു തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു; നിങ്ങ

ളുടെ മെൽ ഞാൻ ഒരു കണിയെ

ഇടുവാനായിട്ടല്ല, യൊശ്മ്യതയുള്ളതി

നായി കൊണ്ടും, നിങ്ങൾ വൃാകലം

ക്രടാതെ കത്താവിൽ ചെന്നിരിക്കു

ടുവാനായിട്ട സ്വാധീനതയുള്ള വ

ളാകുന്നു; കാവിൽ മാത്രമെ ആവൂ.

രം എന്നാൽ അവൾ ഇപ്രകാരം

തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എ ിൽ, എന്റെ

അഭിപ്രായപ്രകാരം അവC് എന്റെ

ഭാശ്ശ്യമുള്ള വ് ആകന്നു: ഇനിക്കും

ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ട എ

ന്ന ഞാൻ നിരൂപികയും ചെയ്യുന്നു.

(ു അഭഋായം.

ച വിഗ്രങ്ങൾക്ക് ബലിയായി നൽ

കപ്പെട്ട ആഹാരങ്ങളിൽ നിന്നപ്ര

തത്തൊട ഇ(Uിപ്പാനു: ത - വൃ,ൻ

നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനി സാതന്ത്ര്യ

ത്തെ നാം പൊഷപ്പെടുത്തരുത

്നത്.നായി കൊണ്ടും അത്രെ. എന്നുള്ളത്.



മ്പുവു ഥ കൊറിന്ത്യക്കാർ ൻ അ.

എന്നാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക ബലിയാ ല': എന്തകൊന്തെന്നാൽ നാം ഭക്ഷി

യി നൽകപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ കറിച്ച് കുന്നു എങ്ക ൽ, നാം വ ിക്കുന്നതുമി

നമുക്ക് എല്ലാവക്കും അറിവ ഉണ്ട എ ഋ; ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നാം ക

ന്ന നാം അറിയുന്നു. അറിവ ചീപ്പി, റയുന്നതുമില്ല.

കുന്നു , സ്കെ ഹം ഉറപ്പിക്കുന്നു താനും. ൻ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ംരം അ

പ എന്നാൽ താൻ വല്ലതും അറിയു'ധികാഡം ക്ഷീണന്മാർ.യുള്ളവ് ക

ന്നു എന്ന യാതൊരുത്തനും വിചാരി

ച്ചാൽ, അവൻ താൻ അറിയെണ്ടുന്ന

പ്രകാരം ഇനി ഒന്നും അറിയുന്നില്ല

ന ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ സ്റ്റെഫി

ക്കുന്നു .gങ്കിൽ, ആയവര് അവനാ

ൽ അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

രം അത്കൊണ്ടു വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക

ബലിയായി നൽകപ്പെട്ട വസ്തുക

മെള ഭക്ഷിക്കുന്ന കായ്യത്തെ കുറിച്ച്,

ലൊകത്തിൽ വിഗ്രഹം എന്നത് എ

തുമില്ലെന്നും, ഒരുവനല്ലാതെ മ

ാരു ദൈവമില്ല എന്നും നാം

അറിയുന്നു. -

@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സപഗ്ഗത്തിൽ

ആകട്ടെ, ഭൂമിയിൽ ആകട്ടെ, ദൈ

വങ്ങൾ എന്ന വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ഉ

ണ്ടു എങ്കിലും, (ദൈവങ്ങൾ പലരും

കരാക്കന്മാർ പലരും ഉണ്ട്.)

ണ്ഠ പിതാവായി ഒരു വൈദ്വമെ

നമുക്കുള്ളൂ, അവനിൽനിന്ന സകല

വും ഉണ്ടാകുന്നു, അവനിൽ നാമും

ഇരിക്കുന്നു. തെയശു ക്രിസ്തു എന്ന ഒരെ

ക്താവും ഉണ്ട്, അവനാൽ സക

ലവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, അവനാൽ

നാമും ഇരിക്കുന്നു. -

തൃ എന്നാലും എല്ലാവരിലും ആ അ

റിവില്ല: എന്തികാണൊൽ ചിലർ

ഇമെന്നരം വരെ വ ഗ്രഹം എന്നുള്ള

മനസ്സാക്ഷിയൊട ക്രടെ അതിനെ

വിഗ്രഹത്തിന് ബലിയായി നൽക

പ്പെട്ട വസ്തു എന്ന വെച്ച ഭക്ഷിക്കു

സ്; അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി ക്ഷീണ

മാകകൊണ്ടു അശുദ്ധിപ്പെടുകയും

ചെയ്യുന്നു.

വൃ എന്നാൽ ആഹാരം എന്ന ത ന

|
രു പ്രകാരത്തിലും തടവായി വാ

തെ ഇരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊക്കു

വിൻ.

.ഠം എന്തെന്നാൽ അറിവുള്ളവനാ

യ ന് വിഗ്രഹത്തിന്റെ റ ആലയ

ത്തിൽ ഭക്ഷിപ്പാനിരിക്കുന്ത നെ ഒ

രുത്തൻ കണ്ടാൽ, ക്ഷീണ്ഠനായ ി

ക്കുന്നവന്റെ മനസ്സാക്ഷി വിഗ്രഹ

ങ്ങൾക്ക് ബലിയായി നൽകപ്പെട്ട

വസ്തുക്കളെ ഭക്ഷിപ്പാൻ വൈധഴ്ചപ്പെ

ട്ടുകയില്ലയൊ?

. വിശൈഷിച്ചും ആൿ വെണ്ടി

ക്രിസ്തു മരിച്ചുവൊ, ആ ക്ഷീണനാ

യ സഹൈാ3രൻ നിന്റെ അറിവി

ബ നശിച്ചുപൊകാമൊ?

ംവ പിനെ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാ

ൻം സഹൊദരന്മാക്സ് വിതെ9ധമാ

യി പാപം ചെയ്തു. അവരുടെ ക്ഷീ

ണമായുള്ള മനസ്സാക്ഷിയെ ദണ്ഡി

പ്പ ക്കുമ്പൊൾ, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന

വിടെർാധമായി പാപം ചെ'ുന്നു.

ഫമ്പ ആയതകൊണ്ടു ആവാരം എ

ന്റെ സഹൊദ. നെ വ രു ു ടൈപ്പ

ട്ടതുന്നു എങ്കിൽ, ഞാൻ എന്റെ വ

സഹൊദ 6്ന വിരുദ്ധ പ്പെടുത്താ

തെ ഇരിപ്പാൻ എനെ നെക്കും ഇഠ

ച്ചിയെ ഭക്ഷിക്കയില്ല.

റർ അുായം.

. പൌലുസ് തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ

ത്തെ കാട്ടുന്നത് --♔ ദൈവശുശ്രൂ

ാർ സുവിശൈഷത്താൽ ജ്iവ

നം കഴിക്കെണ്ടുന്ന താകന്നു എന്നു

ള്ളത്.--വര് ജീവൻ ഒരു ഒട്ടും

പൊലെ ആകന്നു എന്നുള്ളത്.

തമ്മ ദൈവത്തിങ്കൽ പ്രശംസിക്കുന്നി ഞാൻ ഒരു അപ്പൊസ്കൊലൻ അഋ



 ു കൊറിന്തിയക്കാർ ൻ അ. മ്പന്നൂൻ

്യാ? ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള വനല്ല

യൊ? ഞാൻ നമ്മുടെ കാവായ

യെശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ലയൊ?

ക്താവിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രവൃ

ത്തിയല്ലയൊ?

വ മറ്റുള്ള വക ഞാൻ അപ്പൊ

സ്റ്റൈാലനല്ല എങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് ആ

കന്നു നിശ്ചയം : എന്തെന്നാൽ ക

താവിങ്കൽ നിങ്ങൾ എന്റെ അ

പ്പൊസ്കൊല സ്ഥാനത്തിന്റെ മുദ്ര

യ9ബം l

മ്പ എ.കെ.നാട വിസ്മരിക്കുന്നവക എ

6ൻഠ പ്രതൃത്തരം ഇത് ആകുന്നു,

രം ഭക്ഷിപ്പാനും കടിപ്പാനും ഞ

ങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല യൊ?

@ മറ്റ അപ്പൊസ്റ്റൈാലന്മാരും, ക

താവിന്റെ സഹൈാദരന്മാരും, കെ

പ്പാസും എന്ന വൊലെ, ഞങ്ങൾക്ക്

ഒർ സമഹാദരിയെ, ഒരു ഭാഴ്ചയെ,

ക്രട്ടിക്കൊണ്ടു സഞ്ചരിപ്പാൻ അധി

കാരമില്ലതെയാ?

ന അില്ലങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാ

തിരിപ്പാൻ, ഇനിക്കും ബനബാസി

നും മാത്രം അധികാരമില്ലയൊ?

ത്ര ആർ തന്റെ സ്വന്ത ചിലവിട്ട

എപ്പൊളെങ്കിലും യു ധ സെവെക്കു

പൊകന്നു? ആർ ഒരു മുന്തിരിങ്ങാ

തൊട്ടമുണ്ടാകി, അതിന്റെ ഫലത്തി

ൽനിന്ന ഭക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു?

അല്ലെങ്കിൽ ആ അ ആട്ടിൻക്രട്ടത്തെ

മെയിച്ച്, ആ ക്രട്ടത്തിന്റെ പാലി

ൽനിന്ന ഉണ്ണാതെ ഇരിക്കുന്നു?

വ്വ ഞാൻ ഇവയെ മനുഷ്യപ്രകാ

ട്ട തന്നെ ഇതിനെ പറയുന്നുവൊ?

നമുക്കായിട്ട [ഇത്] എഴുതപ്പെട്ടിരി

ക്കുന്നു നിശ്ചയം : ഉഴുന്നവൻ ആശ

യൊടെ ഉഴുകയും, ആശയൊടെ

മെതിക്കുന്നവൻ തന്റെ ആശയിൽ

അംശിയായി ഇരികയും ചെയ്യെണ്ടു

ന്നതിന് ആകന്നു.

ച്ച ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാ

വായുള്ള കാഴ്ചങ്ങലെ വി6തച്ചിട്ട

ല്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ

രീരമായുള്ള കായ്യങ്ങളെ കൊയു,ാൽ

വലിയ കാവ്വമൊ?

.ംവ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ മെൽ

{ംരം] അധികാരത്തിന് ഒഹര:യു

ള്ളവർാകുന്നു എങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ വി

ശൈാൽ അല്ലയൊ ? എന്നാലും ഞ

ങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശൈഷത്തി

ന യ:തൊരു തടവും വരുത്താതെ,

ഇരിപ്പാൻ, ഞങ്ങൾ അം അധ്ക്

ർത്തെ നടത്താതെ, സകലവും സ

ഹിക്കുന്നു.

ചമ്പ ശുദ്ധമുള്ള കാഴ്വങ്ങളിൽ ശു

ശൃക്ഷിക്കുന്നവർ ന്റെ വാലയത്തിലെ

|്ക കൊണ്ടി ഉപജീവിക്കു

നു :്നും, പീഠത്തിങ്കൽ കാത്തിരി

, കുന്നവർ പ്ഠത്തൊട ക്രടെ ഒഹ

 ിക്കാക ആകന്നു എന്നും നിങ്ങൾ

അറിയുന്നില്ലയൊ?

..ര- അപ്രകാൻം തന്നെ സുവിശെ

ഷത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ സുവി

ശൈഷത്തിൽനിന്ന ഉപജീവിചെക്ക്

|ബം എന്ന കതാവ കല്പിച്ചിരിക്കു

ന്നു.

രമായി പറയുന്നുവൊ? നൂായപ്ര മ@ എന്നാലും ഞാൻ ഠരം കാഴ്ച

മാണവും ഇവയെ പറയുന്നില്ലയൊ? ങ്ങളിൽ ഒന്നും പ്രമാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇ

ൻ എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ന്) ധാ പ്രകാരം, ഇനിക്ക് ചെയ്യപ്പെടെണ്ടു

വ്വം മെതിക്കുന്ന കാa യെ വാ കെട്ട ന്നതിന്, ഞാൻ cരം കാഴ്ചങ്ങളെ

രുത, എന്ന മൊഗെയുടെ നൂായപ്ര എഴുതിട്ടുമില്ല. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ

മാണത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. | യാതൊരുത്തനും എന്റെ പ്രശംസ
ദൈവം കാളകൾക്കു വെണ്ടി വി | യെ വൃത്ഥമാക്കുന്നതിs:നക്കാൾ മരി

ച9ർപ്പെടുന്നുവൊ? ക്കുന്നത് ഇനിക്കു നന്ന്.

.ം അംഘങ്കിൽ അവൻ നമുക്കായി | . എന്തെന്നാൽ ഞാൻ സുവിശ



ബⓝo ഫ കൊറ്റിരിയക്കാർ ഫം അ.

ലത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എങ്കിലും,

പ്രശംസിപ്പാൻ ഇനിക ഒന്നുമില്ല.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആവശൃം എ

ങ്കൽ വെ 4 ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു; അതെ.

ഞാൻ സുവിശൈഷത്തെ പ്രസംഗി

കാതെ ഇരുന്നാൽ, ഇനിക്ക ഹാ ക

ഷ്ടം ! -

ചതൃ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഇത് ചെന്ന

മനസ്സൊ6ട ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, ഇ

നിക പ്രതിഫലം ഉണ്ട്. എന്നാൽ

മനസ്സുകെടൊടെ എങ്കിൽ, കാഴ്ച,

വിചാരം ഇനിക്ക ഭർമെല്പിക്കപ്പെട്ടി

രിക്കുന്നു.

ചവ്വ ആകയാൽ ഇനിക്ക് എന്ത പ്ര

തിഫലമുള്ളൂ? ഞാൻ സുവിശെഷത്തെ

പ്രസംഗിക്കാം, സുവിശൈ ല

ത്തിൽ എന്റെ അധികാരത്തെ പ

ഴതിലാക്കാതെ ഇരിക്കെണ്ടുന്നതിന്,

ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശെഷത്തെ ചി

ലവ കൂടാതെ ആക്കുന്നത് തന്നെ നി

ശ്ചയം..)

ചൻ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ എല്ലാവ

രിൽനിന്നും ഒഴിവുള്ളവനായിരുന്നാ

ലും, അധിക ജനങ്ങളെ ആദായ

പ്പെടുത്തേണ്ടുന്നതിന്, ഞാൻ എന്നെ

തന്നെ എല്ലാവ കടും ദാസനാക്കി.

വം വിശൈഷിച്ചും ഞാൻ യെഹ്ര

ദാതെ ആദായപ്പെടുത്തെണ്ടുന്നു.ത

ന, യഹൂദന്മാക് ഒരു ചെയഫ്രലൻ

എന്ന പൊലെയും നൂായപ്രമാണു

ത്തിൻ കീഴുള്ള വ തെ ആദായപ്പെടു

്ത്തണ്ടുന്നത് ന, നൂായപ്രമാണി

ൻ കീഴുള്ളവ്, നൂായ പ്രമാണത്തി

ൻ കീഴുള്ളവൻ എന്ന പൊ6 ലയും

വ-4 (ഐ)ഭവത്തിലെക്ക നൂായപ്ര

മാണമില്ലാത്തവനായി ഇരിക്കാതെ,

ക്രിസ്തുവിന്റെ റ സ്ത്രായപ്രമാണത്തിൽ

ഉൾപ്പെട്ടവനായി, ) ഞാൻ നൃായ

പ്രമാണമില്ലാത്തവരെ ആദായപ്പെ

്ചെത്ത,6ുന്തിന്, നൂായ പ്രമാണമ

ാത്ത വ് വൃായപ്രമാണ്. മില്ലാത്ത

വ.വ. പിന്നെയും ശക്തിയില്ലാത്തവ

തെ ആദായപ്പെട്ടത്തെ ണ്ടന്നതിന്,

ശക്തിയില്ലാത്തവക ഞാൻ ശക്തി

യില്ലാത്തവൻ എന്ന പൊലെ ആയി

തിനു; ഞാൻ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും

ചിലതെ രക്ഷിചെണ്ടുന്നത്. ന, എ

ല്പാവകം ഞാൻ സകലവും ആയി

ത്iന്നു.

വമ്പ ഞാൻ സുവിശൈ ു തിനെൻറ

നിമിത്തമായിട്ടു; അതിൽ നിങ്ങ

ളൊട]ക്രടെ ഒ ഹരിക്കാൻ നായി ത്

തെണ്ടുന്നതിന് ഇതിനെ ചെയ്യുന്നു.

വര് ഒട്ടശാലയിൽ ഒടുന്നവർ എ

ല്ലാവരും ഒടുന്നു. എങ്കിലും ഒരുത്ത

ന്റെ വിതത കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന നി

ങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ചെയാ? ഇപ്രകാ

രം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കെണ്ടു്:തിന,

ഒടുവിൻ.

വ@. പിന്നെയും പൊtാടുന്നവൻ

ഒക്കെയും സകലത്തിലും മിത്തൊ

ടെ ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ [ഇതിനെ

ചെയ്യുന്നത്) അവക അഴ1വുള്ളൊരു

കിരീടവും നമുക്കൊ അഴിവില്ലാത്ത

തു ലഭിക്കെണ്ടുന്നതിന് ആകനു.

വ ആ) ആയതം, കാണു ഞ,ാൻ അം

വും ഒടുന്നു. നിശ്ചയം ക്രടാം ത

അ♔ ; അംവും ഞാൻ അങ്കം പി

ട കന്നു, ആകാശത്തെ അടിക്കുന്ന

വനെന്ന പൊലെ അല്ല :

വ9 എങ്കിലൊ മറ്റുള്ള വി അാട (പ്ര

സംഗിച്ചിട്ട, ഞാൻ തന്നെ എത ട്ര

കാർത്തിലും ഇപെക്ഷിതനാകാ6:ത

ഇരിപ്പാനായിട്ട, ഞാൻ എന്റെ ഠ ശ

ർിർത്തെ ഒതുക്കി കിട്ടെടുത്തുന്നു.

്ഥO അഡ്ലായം.

ഫ മെയ്ഫ്രദന്മാർ അവരുടെ കരു

ണ-കളാലും ശിക്ഷാവിധികളാ

ലും നമുക്ക് ദൃഷ്ടാic)ങ്ങളായിരുന്നു

ഘ്നു ു. ത.--വ.ഠ നാം കതാവി

ന്റെ റ പീഠത്തെ പിശാചുകളുടെ

വൻ എന്ന പോലെയും ആയ.തിനു. പീഠമാക്കി തിക്കരുത് എന്നുള്ളത്.



ഥ കൊറിനരിയക്കാർ ഫo അ. മ്പുഷ
-

വിശേഷിച്ചും, സഹൈാദ തന്മാതെ,

നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും

മെഘത്തിൻ കിഴെ ആയിരുന്നു എ

ന്നും, എല്ലാവരും സമുദ്രത്തിൽ കൂടി

കടന്നുപൊയി എന്നും ,

വ എല്ലാവർക്കും മൊശെയിലെക്ക

മെഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും ജ്ഞാന

സ്താനം കഴിഞ്ഞു എന്നും ;

മ്പ എല്ലാവരും ഒരു ആത്മാവായു

ള്ള ഭക്ഷണം ഭക്ഷിച്ചു എന്നും;

ര എല്ലാവരും ഒരു ആത്മാവായു

ള്ള പാനീയം കടിച്ചു. എന്തെന്നാൽ

ടൂ, അതപൊലെ പിറുപിറുകയും അ

രുത്; -

.ം. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ യും ദൃ

ഷ്ടാന്തങ്ങ ളായിട്ട അവ * സംഭവി

: ലൊകത്തിന്റെ റ അവസാന കാ

ല ങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആകൊആ

യവർായ നമുക്ക് ഉപ6ദശത്തിന്

യിട്ടും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. -

ചവ ആയതകൊണ്ടു താൻ നില്ല.

ന്നു എന്ന വിചാരിക്കുന്നവൻ വീഴാ

തെ ഇരിപ്പാൻ നൊക്കളെ.

ചു. മനുഷ്യന നടപ്പായുള്ളത അ

അവരെ പിന്തുടന്ന് ആ തമാവായു ഋാതെ ഒരു പരീക്ഷയും നിങ്ങളെ

ള്ള പാറയിൽനിന്ന് അവർ കടി പിടിച്ചിട്ടില്ല : ദൈവം വിശ്വാസമു

ച്ചു; ആ പാറ ക്രിസ്തു തന്നെ ആയിരു ഉളവൻ ആകുന്നു, അവൻ നിങ്ങൾ

ന്നു എന്നും, നിങ്ങൾ അറിയാതെ ക്കു കഴിയുന്നത് നെക്കാൾ അധികം

ഇരിപ്പാൻ ഇനിക്കു മനസ്സില്ല നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സ

@ എങ്കിലും അവരിൽ അധികം മ്മതികയില്ല. അത്രയുമല്ല നിങ്ങൾ

ആളുകളൊട ദൈവ ിന പ്രിയ ക സഹിപ്പാൻ കഴിയെണ്ടുന്നതിന്,

മായിരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ അവർ പരീക്ഷയെ9ടും കൂടെ പൊക്കുവഴി

വനത്തിൽ നശിക്കപ്പെട്ടു. യെയും ഉണ്ടാക്കും.

ആ അവർ മൊഹിച്ച പൊലെ, നാ} ഛ. അത്കൊണ്ടു, എ സെൻറ സ്റ്റെ

മും ദുഷ്ണാവ്വങ്ങളെ മൊഹിക്കാതെ ഇ. ഹിതന്മാരെ, വിഗ്രഹാരാധനയെ

രിപ്പാനായിട്ട, ഠരം കാവ്വങ്ങൾ നമു വിട്ട ഒടുവിൻ.

കു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി തിന്നു. ഫ@ ഞാൻ ബുദ്ധിമാന്മാരൊട എ

9 അവ ിൽ ചിലർ ആയിരുന്ന ന പൊലെ പറയുന്നു, ഞാൻ പറ

പൊലെ, നിങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധ യുന്നതിനെ വിചാർപ്പിൻ.

നകാരാകയും അരുത്, ജനങ്ങൾ g| ്ഥനാ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അബ

ക്ഷിപ്പാനും കടിപ്പാനും ഇരുന്ന, ക നുഗ്രഹ പാത്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ സബ

ിപ്പാൻ എഴുനീറ്റു എന്നുള്ള പ്രകാ തൊട്ടുള്ള  ു കൃതയല്ലയൊ? ഞ

രം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ

വൃ അവരിൽ ചിലർ വൈശാ

ഷം ചെയ്തു. ഒരു ദിവസത്തിൽ ത

ന്നെ ഇരുപതുമൂവായിരം പെർ വി

ണുപൊയ പ്രകാരം, നാം വൈശാ

ലൊലം ചെയ്തു,യും അരുത്.

ൻ അവരിൽ ചിലർ പരീക്ഷിച്ചു.

സപ്പങ്ങളാൽ നശിക്കപ്പെട്ടു. അത

പൊലെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ പി

ക്ഷിക്കയും അരുത്.

ഫം അവർിൽ ചിലർ പിറുപിറു

ശ്iർത്തൊടുള്ള ഐകൃത്യല്ലയൊ?

ക5 അതെന്തു ക:ചെണ്ടുന്നാൽ പല

അായുള്ള നാം ഒരു അപ്പവും, ഒരു ശ

(ിtവും ആകുന്നു. എന്തെന്നാൽ നാം

എല്ലാവരും ആ ഒരു അപ്പത്തിനു ഒ

ഹ ിക്കാർ ആകന്നു.

ചു ജഡപ്രകാരം യിസ്രാഎലി

നെ നൊക്കുവിൻ : ബലികളെ ഭ

ക്ഷിക്കുന്നവർ ബലിപ്ഠകൊട ഐ

കൃതയുള്ളവരല്ലയൊ?

ത, സംഹാരിയാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെ ്ടൻ അത്കൊണ്ടു ഞാൻ എന്തു പ്



ബ9).വ. .ഥ കൊറിന്ത്യക്കാർ ു അ.

ഠയുന്നു ? വിഗ്രഹം യാതൊന്ന എ

ന്നൊ, അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക

ബലിയായി നൽകപ്പെട്ടത് യാതൊ

ന്ന എന്നൊ?

വം അജ്ഞാനികൾ ബലി നൽക

ന്ന വസ്തുക്കളെ അവർ പിശാചുക്

ക ബലി നൽകന്നു, വൈദവത്തിന

ല്ല എന്നത്രെ. നിങ്ങൾ പിശാചുകളൊ

ട ഐകൃത്യു ുള്ളവ് ആകുവാൻ ഇ

നിക്ക് മനസ്സില്ല.

വ. നിങ്ങൾക്കു കത്താവിന്റെ പാ

നപാത്രത്തെയും, പിശാചുകളുടെ

പാനപാത്രത്തെയും കടിപ്പാൻ ക

ഴികയില്ല. നിങ്ങൾക്കു കരാവി

ന്റെ റ ഭക്ഷണപീഠത്തിലും, പിശാ

ചുകളുടെ ഭക്ഷണപീഠത്തിലും ഒഹ

ിയുള്ളവരായിരിപ്പാൻ കഴികയില്ല.

വപ നാം കതാവിനെ ദെ കൃ

ടൂതുന്നുവൊ? നാം അവനെ

ക്കാൾ ബലവാന്മാരാകന്നുകെവാ?

വമ്പ സകലവും ഇനിക്ക നൂായമു

ള്ളവയാകുന്നു. എങ്കിലും സകലവും

പ്രയൊജനമുള്ളവയല്ല : സകലവും

ഇനിക്ക ന്യായമുള്ളവയാകുന്നു. എ

ങ്കിലും സകലവും ഉറപ്പിക്കുന്നില്ല

, വര. ഒരുത്തനും തന് കുള്ള പ്ര

യൊജനത്തെ തന്നെ അനെ. ഷിക്കാ

തെ, ഒതൊരുത്തൻ മ റെറാരുത്തനു

ജൂരിനെ [അന്വഷികട്ടെ.]

വ@ മാബാധ ത്തിന്റെ ന

മിത്തമായട്ട ഒനും വിചാരികാതെ,

മാംസം വ ുന്ന സ്ഥലത്തിൽ വില്ല.

പ്പെടുന്നതിനെ ഒക്കെയും ഭ ക്ഷിപ്പിൻ:

, വസ്തു എന്തെന്നാൽ ഭൂമlയും, അത

ലെ പരിപൂണ്ണതയും കതാവിന്റെ റ

ആകുന്നു.

.വ. പിന്നെയും അവിശ്വാസികള

ൽ ഒരുത്തൻ നിങ്ങളെ [ഭ ഷണ

അിന് ക്ഷണിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക

പൊകുവാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, മ

ഖന96 ബാധ ിന്റെഠ ന മിത്തമാ

ളുടെ മുഞ്ചാകെ വെകപ്പെട്ടതിന്റെ

ഒചെsയും ഭക്ഷിപ്പിൻ.

വവ്വ എന്നാലും ഇത് വിഗ്രഹങ്ങൾ

ക് ബലിയായി നൽകപ്പെട്ടതാകൻ,

എന്ന ഒരുത്തൻ നിങ്ങാട് പറ

ഞ്ഞാൽ, അറിയിച്ചവറെ നിമിത്ത

മായിട്ടും, മനൊബൈാധത്തിന്റെ

നിമിത്തമായിട്ടും ഭ ഘിക രുത്: എ

ത്തെന്നാൽ ഭൂമിയും അതിലെ പരി

പുണ്ണതയും കത്താവിന്റെ ആകന്നു.

വൻ മ6 നാഖബാധ തെ കഠിച്ച

എന്ന, ന് റതിനെ കുറിച്ചല്ല. മ

റ്റുവന്റെറതിനെ കുറിച്ചു തന്നെ,

ഞാൻ പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ എ

ന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മറെറാരുത്ത റ

മനസ്സാക്ഷിയാൽ വിധിക്കപ്പെടുന്ന

ത എന്തിന്?

ന.ം പിന്നെയും ഞാൻ കൃപയാൽ

ഒഹരിക്കാരനായി ത നു എങ്കിൽ,

ഞാൻ സ്കൊത്രം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട

ഞാൻ എന്തിന ദുഷിക്കപ്പെടുന്നു?

മ്പ. അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഭക്ഷി

ച്ചാലും, കടിച്ചാലും, എന്റെ ിലും

ചെയ്യാലും, സകലവും ദൈവത്തി

ന മഹത്വത്തിനായിട്ട ചെയ്തിൻ.

മ്പ.വ. ഞാൻ ഇനിക്ക പ്രയൊജന

ത്തെ അല്ല, പലരും അക്ഷിക്കപ്പെടുവാ

നായിട്ട, അവക പ്രയൊജനത്തെ

അനെപ്ഷിച്ചിട്ടു, സകലത്തിലും എ

ല്ലാവ സെയും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത

പൊലെ തന്നെ ; -

മ്പമ്പ് ചെയഹൂദന്മാക്കും, ഗ്രെക്കന്മാ

ക്കും, ദൈവത്തിന്റെ സജെക്കും വി

രുഷധമുണ്ടാക്കാതെ ഇിപ്പിൻ.

്ഥ്ഥ അദ്ധ്യായം.

. പ്രാഥനയിൽ തല മൂടുന്ന സം

ഗതി -വ് ക അാവിന്റെ രാ

ത്ര ഭ ക്ഷണത്തെ നിവടിക്കുന്ന സം

ഗതി--വ ന. ആയതിനെ റ ഉ

അവ വിവരം •രം അപ്പെ.സ്കൊ

യിട്ട ഒന്നും വിചാരിക്കാതെ, നിങ്ങ ലൻ പറയുന്നത്.



ഫ കൊറിറരിയക്കാർ മച അ.
മ്പുമ്പ

ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്നത
പൊലെ തന്നെ, നിങ്ങൾ എന്നെ പി

ന്തുടരുന്നവായി ിപ്പിൻ.

വ സഹൈാദരന്മാരെ,നിങ്ങൾ സക

ലത്തിലും എന്നെ ഒൿന്നതകൊണ്ടും,

ഞാൻ നിങ്ങൾക എല്പിച്ച പ്രകാരം,

ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണിക്കുന്നതകൊണ്ടും

ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുന്നു.

ന. എന്നാലും ഒത്തൊരൊ പുരുഷ

ന തല ക്രിസ്തു ആകന്നു എന്നും, സ്ത്രീ

ക തല പുരുഷൻ എന്നും, ക്രിസ്തുവിന

തല കൈദവം എന്നും നിങ്ങം ബ

റിയെബം എന്ന ഇനിക്ക മനസ്സുണ്ട്.

ര തല മൂടികൊണ്ട് പ്രാതിക എ

ങ്കിലും, ദീഘദഗ്ദനം പറക എങ്കിലും

ചെയ്യുന്ന ഒരൊ പുരുഷൻ തന്റെ

തലയെ അവമാനപ്പെടുത്തുന്നു

@ എന്നാൽ തല മൂടാതെ പ്രാതി

ക എങ്കിലും, ദീപ്തദശനം പറകഎ

ങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഒരൊ സ്ത്രീ തന്റെ

തലയെ അവമാനപ്പെട്ടതുന്നു; എ

നെതന്നാൽ അത് അവൾ കൊൺർംചെ

യ്യപ്പെട്ടത പൊലെ തന്നെ ആകന്നു.

ൽ എന്തെന്നാൽ സ്ത്രീ മൂടപ്പെടാ

തെ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവൾ ത

ലമുടി കത്രിക്കപ്പെടട്ടെ; എന്നാലും

തലമുടി കത്രിക്കപ്പെടുകയൊ,കൊ

രം ചെയ്യപ്പെടുകയൊ ചെയ്യുന്നത

സ്ത്രിക ലജ ആകുന്നു എങ്കിൽ, അ

വൾ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കട്ടെ.

b എന്തെന്നാൽ പുരുഷൻ ദൈവ

ത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായും മഹത്വ

മായും ഇൻിക്കൊണ്ട്, തന്റെ തല

യെ മൂടുവാൻ ആവശ്യമില്ല സതൃം:

എന്നാൽ സ്രി പുരുഷന്റെ മഹത്വം

ആകനു.

വ്വ എന്തെന്നാൽ പുരുഷൻ സ്ത്രീയി

ൽനിന്നല്ല; സ്ത്രീ പുരുഷനിൽനിന്ന

മെത്ര ആകന്നത്.

ൻ അത്രയുമല്ല പുരുഷൻ സ്ത്രിക്കാ

യിട്ട സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനല്ല; സ്രീ പു

ഫം ഇത് ഹെതുവായിട്ട ദൈവദൂ

തന്മാരുടെ നിമിത്തം സ്രിക് തന്റെ

തലയിലെCൽ അധികാdം ഉണ്ടാകെ

ണ്ടുന്നതാകുന്നു.

ച. എന്നാലും കരീാവിൽ സ്ത്രീ

യെ ക്രടാതെ പുരുഷനില്ല, പുരു

ഷനെ ക്രടാതെ സ്ത്രീയുമില്ല.

ചവ, എന്തെന്നാൽ സ്ത്രീ എത പ്രകാ

രം പുരുഷനിൽനിന്ന [ആകുന്നു

വൊ,] അപ്രകാരം തന്നെ പുരുഷ

നും സ്ത്രീയാൽ [ആകുന്നു; സകലവും

ദൈവത്തിൽനിന്ന [ആകുന്നു.)

കമ്പ നിങ്ങളിൽ തന്നെ വിധിച്ചു

കൊൾവിൻ: ഒരു സ്ത്രീ മൂടപ്പെടാ

തെ ദൈവത്തൊട പ്രാത്ഥിക്കുന്നത

യൊഗൂമുള്ളതാകുന്നുവൊ?

ചര. പുരുഷൻ തലമുടി നീട്ടിവള

തിയാൽ, അത് അവന അവമാ

നം ആക്നു എന്നും,

.ം@ സ്രിക തലമുടി മറവായിട്ട ന

ൽകപ്പെട്ടിരിക്കൊണ്ട്, തലമുടി നി

ട്ടി വള്ളതിയാൽ,അത് അവൾക്കു മാ

നം ആകുന്നു എന്നും പ്രകൃതി തന്നെ

നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയൊ?

ഥന ഒരുത്തന്ന വാഗപാദമുള്ളവനാ

യിരിപ്പാൻ തൊന്നുന്നു എങ്കിൽ, ഞ

ങ്ങൾക ഇപ്രകാരമുള്ള മയ്യാദ് ഇല്ല,

ദൈവത്തിന്റെ സഭകൾക്കുമില്ല.

.ം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച ക്ര

ടുന്നത് എറ്റം നനെക്കായിട്ടല്ല, എ

റ്റം തിനെന്മക്കായിട്ടന്റെ എന്ന ഞാൻ

നിങ്ങളൊട} അറിയിക്കുന്ന കാഴ്ച

ിൽ[നിങ്ങളെ]പ്രശംസിക്കുന്നില്ല.

.ംവൃ എന്തെന്നാൽ ആദൃം നിങ്ങൾ

സഭയിൽ വന്നുകൂടുമ്പൊൾ, നിങ്ങ

ളിൽ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ

കെഠകന്നു; അതിനെ ഞാൻ ഒട്ട

വിശ്വസിക്കയും ചെയ്യുന്നു

ഥൻ എന്തെന്നാൽ ഉത്തമവാർായു

ള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രസി

ദ്ധന്മാരാകെണ്ടുന്നതിന, നിങ്ങളിൽ

K k

രുഷന്നായിട്ടുണ്ടൂ. വെദവിപരീതങ്ങളും ഉണ്ടാകണം.



മ്പ ഊര്'
ഫ കൊറിയക്കാർ ു അ.

വം അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥ

ലത്ത ഒന്നിച്ച ക്രടുബൊൾ, അത് ക

താവിന്റെ അത്താഴത്തെ ഭക്ഷി

പ്പന.യിട്ടല്ല.

വ.ം എന്തെന്നാൽ ഭക്ഷിക്കുമ്പൊൾ ഒ

തൊരുത്തൻ തന്റെ റ തന്റെ അത്താ

ഴത്തെ മുമ്പ് കൈക്കൊള്ളുന്നു : അ

പ്രകാരം ഒരു അൻ വിശന്നിരിക്കയും,

മറെറാരുത്തൻ മദ്ദ്യപാനം ചെയ്തി

രികയും ചെയ്യുന്നു.

വ്വ എന്ത ഭക്ഷിപ്പാനും കുടി

പ്പാനും നിങ്ങൾക്ക് ഭ പനങ്ങൾ ഇ

ല്ലയൊ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈ

വത്തിന്റെ സഭയെ നിന്ദിച്ച, ഇല്ലാ

ത്തവരെ ലജിപ്പിക്കുന്നുവൊ? ഞാ

ൻ നിങ്ങളെ,ാട എന്തു പറയെണ്ടു

ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രശംസി

ക്കുമൊ? ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രശംസി

ക്കുന്നില്ല

വമ്പ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ

ക ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ ഞാൻ കരാ

വ:ൽനiന്ന പരിഗ്രഹിച്ച : അത എ

ത്തെന്നാൽ കാവായ യെശു, താൻ

കാണിച്ചുകൊടുക്കപ്പെട്ട അന്ന രാത്രി

യിൽ തന്നെ, അപ്പത്തെ എടുത്തു ,

വര സൊത്രം ചെയ്തിട്ടു, അതിനെ

നുറുകി, പറഞ്ഞു. വാങ്ങുവിൻ, ഭ

ക്ഷ പ്പിൻ; ഇത നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടി

നു.കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശിരം ആ

കുന്നു : എന്നെ ഒക്കുന്നത് നായിട്ട ഇ

ത നെ ചെയ്തിൻ.

വ@ അപ്രകാരം തന്നെ അത്താഴം

കഴിഞ്ഞരിന്റെ ശൈഷം, അവൻ

പാനപാത്രത്തെ യും എടുത്ത് പറ

ഞ്ഞു, cരം പാനപാത്രം എ ന്റെ അ

ക്തത്തിൽ പുതിയ നിയമം ആ ക

ന്നു. ഇതിനെ നിങ്ങൾ കടിക്ക സെബാ

ൾ ഒക്കെയും എന്നെ ഒ്ക്കുന്നതിനാ

യിട്ട ചെയ്തിൻ.

വ നൃ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ

അപ്പത്തെ ഭ ക്ഷിക്കയും, ഠൻം പാന

ംബ

ഒക്കെയും, നിങ്ങൾ കാവിന്റെ

മുണത്തെ അവൻ വരുവൊളുത്തി

ന അറിയിക്കുന്നു.

വ. അത്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അ

യൊവ്വതയായി •രം അപ്പത്തെ ഭ

ക്ഷിക്കയൊ, കതാവിന്റെ പ്രാന

പാത്രത്തെ കടികയൊ ചെയ്താൽ,

അവൻ കരiാവിന്റെ ശിർത്തെ

യും രക്തത്തെയും കുറിച്ച കഠറമുള്ള

വൻ ആകന്നു.

വവ്വ അത് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ

ത ഒന്നത് നെ ഒശാധന ചെയ്യു6 =,

ഇപ്രകാരം [ംരം) അപ്പത്തിൽനി

ന്ന ഭക്ഷികയും, [ംരം) പാനപാത്ര

ത്തിൽനിന്ന് കടിക്കയും ചെയ്യട്ടെ.

വൻ എന്തെന്നാൽ അയൊഗ്യതയാ

യി ഭക്ഷിച്ച കടിക്കുന്നവൻ, കതാ

വിനെൻറ ശ്l് ചെത്ത വിശൈഷതപ്പെ

ടുത്താതെ, തനി-ായി തന്നെ ശി

ഘാവിധ യെ ഭക്ഷിച്ച്, കടിക്കുന്നു.

മ്പം ഇത് ഹെത്തുവായിട്ട നിങ്ങളി

ൽ പലരും ക്ഷീണാന്മാരും തൊഗിക

ളൂ.ം ആകന്നു : പലരും ഇറങ്ങുകയും

ചെയ്യുന്നു.

മ്പ്. എന്തെന്നാൽ നമെ ന:ം ത

ന്നെ വിധിച്ചാൽ, നാം വിധിക്കപ്പെ

ടുകയല്ല

മ്പവ. എന്നാൽ നാം വിധിക്കപ്പെടു

നെവാൾ, നാം ലൊകത്തൊട ക്ര ടെ

ശ ക്ഷക്ക് വിധിക്കപ്പെടാതെ ഇതി

6:കണ്ടുന്നതിന, കത.,ാവിനാൽ ദ

ണ്ഡിപ്പിക്കപ്പെടന്നു.

മ്പമ്പ അത6 കാണ്ട എന്റെഠ സ

ഹൊദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഭക്ഷ്പ്പാ

ൻ വന്ന ക്രടു വൊൾ, ഒരുത്ത്,ന 6.വ.

.ണ്ട്. ഒരുത്ത് ൻ താമസിച്ചിരിപ്പിൻ.

ബര് എങ്കിലും ഒരുത്ത് ന വിശപ്പു

ണ്ടു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശിക്ഷാ വിധി

ക് വന്ന ക്രടാതെ ഇരിപ്പാൻ, അ

ബർ വീട്ടിൽ ♔ ക്ഷിക ടെ. പിന്നെ

ശെഷം കായ്യങ്ങളെ ഞാൻ വരു

പാത്രത്തെ ക5:കയും ചെയ്യും. ബാൾ നൊൾ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.



ഥ കൊറിയക്കാർ ഫവ അ. ഷത്രഭ)

ഥവ അദ്ധ്യായം. |

ം ആത്മസംബന്ധമുള്ള വരങ്ങൾ

പലവിധങ്ങൾ ആകനു.--♔ എ

ങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രയൊജനത്തി

നായിട്ട ആ കന്നു എന്നുള്ളത്.-

ഫവ- ക്രിസ്ത്യാന ക്കാർ പ്രകൃതമാ

യ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങ

ഉ9യി ഒന്നാകുന്നു എന്നു കൂത്.

എന്നാൽ, സഹൊദരന്മാരെ, ആ

ത്മാവായുള്ള വർങ്ങളെ കുറിച്ച നി

ങ്ങൾ അറിയാതെ ഇിപ്പാൻ ഇനി

ക് മനസ്സില്ല.

വ നിങ്ങൾ അജ്ഞാനികളായി, ന

ടത്തിക്കപ്പെട്ട പ്രകാരം തന്നെ, ഠൻം

ഉൗമയായുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളുടെ അ

ടൂൿൽ കൊണ്ടുപൊ കപ്പെട്ടവരായി

രുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ അറിയുന്നു.

മ്പ. അത്കൊണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളെ

ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, ദൈ

വത്തിന്റെ ആത്മാവ മൂലമായി സം

സാരിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനും ചെയശു

വിനെ ശാപപ്പെട്ടവൻ എന്ന പറ

യുന്നില്ല; പരിശുദ്ധാത്മാവ മൂലമായി

ട്ടല്ലാതെ ഒരുത്തനും യെശുവിനെ ക

താവ് എന്ന പറവാൻ കഴികയില്ല.

ര. എന്നാൽ വർങ്ങളിൽ വൃതൃാസ്

ങ്ങൾ ഉണ്ടു, എങ്കിലും ആത്മാവ് ഒ

രുവൻ.

@ ശുശ്രൂഷകളിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഉണ്ട്, എങ്കിലും കതാവ് ഒരുവൻ.

നൃ വൃാപാരങ്ങളിലും വൃത്യാസങ്ങ

ൾ ഉണ്ട്. എങ്കിലും സകലത്തെയും

എല്ലാവ ിലും പ്രവൃത്തിക്കുന്ന ദെ

വം ഒരുവൻ.

എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ റ പ്രകാ

ശം പ്രയൊജനത്തിനായിട്ടു തന്നെ

ഒത്തൊരു തേന നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ്വ എന്തെന്നാൽ ഒരുത്തന ആത്മാ

വിനാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചന

വും; മറെറാരുത്തന ആ ആത്മാവി

ൻ മറെറാരുത്തന ആ ആത്മാവി

നാൽ തന്നെ വിശ്വാസവും; മറെറാ

രുത്തന ആ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ

സൌണ്ണ്യം വരുത്തുന്ന വ്രങ്ങളും ,

ഥം മറെറാരുത്തന അത്ഭുതപ്രവൃ

ത്തികളും; മറെറാരുത്തന ഭിഘദശ

നവും; മറെറാരുത്തന ആത്മാക

ളെ സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നതും മ
ബ്ബ (പലവിധി ഭ0ബ

ളും ; മറെറരുത്തന ഭാഷകളുടെ

വൃാബ്ബാനവും നൽകപ്പെടുന്നു :

ച്ച എന്നാൽ ആ ഒരു ആത്മാവ

തന്നെ, തനിക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന പ്രകാ

രം, ഒത്തൊരുത്തന വിഭാഗിച്ചിട്ട, ഇ

വയെ ഒക്കെയും നടത്തിക്കുന്നു.

ചവ, എന്തെന്നാൽ എതപ്രകാtം ശ

രിത്രം ഒന്ന്,യും, പല അവയവങ്ങ

ളുള്ളതായും, ആ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ

അവയവങ്ങൾ ഒക്കെയും, പലതായി

രുന്നും, ശർിരം ഒന്നായുമിരിക്കുന്നു

വൊ,ക്രിസ്തുവുംഅപ്രകാരം ആകുന്നു.

ചമ്പ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നാം

യെഹൂദന്മാരൊ, ഗ്രെക്കന്മാരൊ, അ

ടിയാരൊ, സ്വാതന്ത്ര്യക്കാരൊ ആ

യാലും, നാം എല്ലാവരും ഒരു ആ

ത്മാവിനാൽ ഒരു ശരീരത്തിലെക്ക

ജ്ഞാനസ്നാനം കഴിഞ്ഞ, എല്ലാവരും

ഒരു ആത്മാവിലെക്കു കടിക്കുമാറാക്ക

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കര, എ ഞെന്നാൽ ശിരം ഒരു അ

വയവമല്ല, പലത അത്രെ.

. ഭൂ കാൽ എന്നത്, ഞാൻ കയ്യല്ലാ

യ്തുകൊണ്ടു, ഞാൻ ശിർത്തിലുള്ളതല്ല

എന്ന വചഠഞ്ഞാൽ, അത് കൊണ്ട് അ

ത ശരീരത്തിലുള്ളതല്ലയൊ?

്ഥ നാ വിശൈഷിച്ചും ചെവി എന്ന

ത, ഞാൻ കണ്ണല്ലായ്തുകൊണ്ട്, ഞാൻ

ശരീരത്തിലുള്ള തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ,

ഇതകൊണ്ടു അത ശിരത്തിലുള്ളത

ല്ലതെയാ?

ക് ശരീരം മുഴുവനും കണ്ണായിരു

നാൽ തന്നെ അറിവിന്റെ വചന ന്നാൽ, ശ്രവണം എവിടെ? മുഴുവ

വും; K k 2



മ്പുന്ന ഥ കൊറ്റിയക്കാർ മമ്പ അ.

'നും ശ്രവണാമായിരുന്നാൽ, ഫ്രാണും

എവിടെ? l

.ംവ്വ എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ ദൈവം,

തനിക ഇഷ്ടമായ പ്രകാരം, അവ

യവങ്ങളെ അവയിൽ ഒരൊന്നായി

ശരീരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

കൻ പിന്നെ അവ എല്ലാം ഒർ അ

വയവമായിരുന്നു എങ്കിൽ, ശരീരം

എവിടെ?

വം എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ അവയവ

ങ്ങൾ പലതാകുന്നു. എങ്കിലും ശരി

രം ഒന്നെ ഉള്ളൂ.

വ. ഫ് വി6ശഷിച്ചും കണ്ണ, കയ്യൊ

ട, നിന്നെക്കൊണ്ടു ഇനിക്ക ആവശൃ

മില്ല എന്നും, പിന്നെയും തല, കാലു

കളൊട, നിങ്ങളെ കൊണ്ടു ഇന്നിക്കു

ആവശ്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞുക്രട

പ്പ അത്രയുമല്ല ശരീരത്തിന്റെ

അവയവങ്ങളിൽ എറ്റം ക്ഷീണത

യുള്ളവയായി കാണാപ്പെടുന്നവ വി

ശൈാൽ ആവശ്യമുള്ളവ ആകുന്നു :

പമ്പ പിന്നെയും ശരീരത്തിൽ മാ

നം കുറഞ്ഞവയാകുന്നു എന്ന നമുക്ക

്താനുന്ന അവയവങ്ങളു.0യ ഇ6 വ

ക നാം എറ്റവും അധികം മാന

ത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്നു; നമ്മിൽ അവ

ലക്ഷണമായുള്ള വെക്കും എറ്റവും

അധികം ലക്ഷണം ഉണ്ട്.

വരം എന്നാൽ നമ്മിൽ ലക്ഷണമാ

യുള്ള ചെവിക്ക ആവശ്യമില്ല: 663.വ റ

കറവുള്ളതിന എറ്റവും അധികം

മാനത്തെ കൊടുത്ത, ശരീരത്തെ ക്ര

ടി ചെ4 അഡ്രൈ ചെയുത ;

വl@ ശരീരത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാകാ

തെ, അവയവങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ ത

മ്മിൽ ഒരു പൊലെയുള്ള വിചാരണ

ഉണ്ടാകവാനാകുന്നു.

വ്) വിശൈഷിച്ചും ബ, ൻ അവQ)വo

കഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, അവയവ

ങ്ങൾ ഒക്കെയും അതിനൊട ക്രടി

കക്ടപ്പെടുന്നു : ഒര അവയവം മാ

ങ്ങൾ ഒക്കെയും അതിനൊട ക്രടെ

സ തൊഷിക്കുന്നു.

പ• എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവി

ചെൻറ ശരീരവും, പ്രത്രെ.കമുള്ള അ

വയവങ്ങളും ആകന്നു.

പവ്വ വിശേഷിച്ചും ദൈവം ചില

തെ സഭയിൽ ആക്കി വെച്ചു; ഒന്നാ

മത അപ്പൊസൊലന്മാരെ, അണ്ടാമ

ത ദിഘദശി മാഡെ, മൂന്നാമത ഉപ

ദെക്ടാകന്മാരെ, അതിന്റെ റ ശൈഷം

അത്ഭുതങ്ങളെ, പിന്നെ സൌബ്ല്യപ്പെ

ടൂതുന്ന വർങ്ങളെ, സഹായങ്ങ

ളെ പരിപാലനങ്ങളെ, പലവി

Cധ ഭ9 ലോക6്ളു.

വൻ എല്ലാവരും അപ്പൊസ്കൊല

ന്മാരൊ? എല്ലാവരും ദ്lഘദഗ്ദമാ

തൊ? എല്ലാവരും ഉപഭൊക്കന്മാ

തൊ? എല്ലാവരും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്ര

വൃത്തിക്കുന്നവരൊ ?

മ്പം എല്ലാവകം സൌബ്ല്യം വരു

തുന്ന വസങ്ങൾ ഉണ്ടൊ? എല്ലാവ

രും ഭാഷകളെ സംസാരിക്കുന്നു

വൊ? എല്ലാവരും ഭാഷകളെ വൃാ

യ്യൊനപ്പെടുത്തുന്നു വൊ?

ബം എന്നാൽ നിങ്ങൾ എറ്റവും

@ശ്ര♔ വരങ്ങളെ, താല്പsുത്തൊടെ

ആഗ്രഹിക്കുന്നു , പിന്നെയും ഞാൻ

ഒരു മഹാ നല്ല വഴിയെയും നിങ്ങ

ൾക കാണിക്കുന്നു.

്ഥബ അദ്ധ്യായം

ഫ വരങ്ങൾ ഒക്കെയും എത്ര വിശൈ

ാമുള്ള വ്യായാലും ചെസ്സഹമില്ലാ

ഞ്ഞാൽ നിഷ്ണലങ്ങളാകനു എന്നു

ള്ള ത.- ര. ചെസ്സ്ഫത്തിന്റെ റ ലക്ഷ്

6നങ്ങൾ.

ഞാൻ മനുഷ്യരുടെയും ദൈവദൂ

തന്മാരുടെയും ഭാഷകളെ പഠയുന്നു

എങ്കിലും, ഇനിക ഗ്ലൈഹം ഇല്ല എ

ങ്കിൽ, ഞാൻ ശബ്ദിക്കുന്ന ഒട എങ്കി

ലും, ചിലമ്പുന്ന ഒരു കൈത്താളം എ

നിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, അവയവ ങ്കിലും ആയി ചമഞ്ഞു.



ഥ കൊറിയക്കാർ ഫര് അ. :ബ95)

വ ദിഘദഗ്ദനം ഉണ്ടായിട്ട, ഞാൻ പ്പൊൾ, ഞാൻ ബാലകനെന്ന് പാ

സകല രഹസ്യങ്ങളെ യും സകല അ ലെ സംസാരിച്ചു. ബാകനെന്ന

റിവിനെയും അറിഞ്ഞാലും, പവത പൊലെ തി ിച്ചറ ഞഞ്ഞു; ബാലക

ങ്ങളെ നീകികളുവാൻ തക്കവണ്ണം നെന്നപോലെ ചിന്തിച്ചു: ഞാൻ പു.

സകല വിശ്വാസവും ഉണ്ടായാലും, രുഷനായപ്പൊൾ, ബാല്പകാഴ്ചങ്ങ

ഇനിൿ ജെഹം ഇല്ല എങ്കിൽ,ഞാൻ ജെ ഉപേക്ഷിച്ചു. -

എതുമില്ല. .ംവ എന്തെന്നാൽ ഇപ്പൊൾ നാം

മ്പ പിന്നെയും ഞാൻ എന്റെ ദ്ര ഒരു കണ്ണാടിയാൽ നിഴലായിട്ട കാ

വൃങ്ങളെ ഒക്കെയും ദിദ്രക്കാരെ ഞനു: അപ്പൊൾ മുഖത്തൊട മുഖം

പൊഷിപ്പാനായിട്ടു കൊടുത്താലും, അത്ര : ഇപ്പൊക് ഞാൻ കുറം,ഞാ,

ഷ്ടകളവാനായിട്ട ഞാൻ എന്റെ |ന അറിയുന്നു. എന്നാൽ അപ്പൊൾ

ശരീരത്തെ എപ്പിച്ചാലും, ഇനിക്കു താനും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രകാരം,

ബ്ലൂഹം ഇല്ല എങ്കിൽ, ഇനിക്ക് ഒരു

പ്രയൊജന വുമില്ല.

ര. ചെസ്സഹം ദീഘമായി ക്ഷമിക്കൂന്ന

തും, ദയയുള്ളതും ആകനു ; സ്റ്റെ ഹം

അസ്തയപ്പെടുന്നില്പ്, നെസ്സഹം തന്നെ

ത്താൻപ്രശംസിക്കുന്നില്ല.ചിക്കുന്നില്ല,

@ അവലക്ഷണമായി നടക്കുന്നി

ല്ല. തനിക്കുള്ള വയെ അനെ_ഷിക്കു

നില്ല, എളുപ്പത്തിൽ കൊപപ്പെടുന്നി

ല്ല, ദൈാഷം നിരൂപിക്കുന്നില്ല;

്) അസ്ത്രായത്തിൽ സന്തൊഷപ്പെ

ടാതെ, സരൂത്തിൽ സാ

ടൂന്നു ;

9 സകലവും ക്ഷമിക്കുന്നു. സകല

വും വിശ്വസിക്കുന്നു, സകലവും ആ

ശപ്പെടുന്നു. സകലവും സഹിക്കുന്നു.

വ്വ സ്റ്റെഫം ഒരിക്കൽ പൊല്ലം ക്ഷ

യിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ദ1ഘദശനങ്ങ

് ഇരിക്കുന്നുവൊ, അവ ക്ഷയിച്ചു

പൊകം : ഭാഷകൾ ഇരിക്കുന്നുവൊ,

അവ നിന്നുപൊകം : അറിവ ഇർി

ക്കുന്നുവൊ? അത മാഞ്ഞുപൊകും.

ൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കറ ഒഞ്ഞാ

ന നാം അറിയുന്നു, കഠഞൊന്ന

നാം ദിഘദശനം പറകയും ചെയ്യു

ബ.

'ഫം എന്നാൽ പരിപൂണ്ണമായിട്ടുള്ള

ത എപ്പൊൾ വരുമൊ, അപ്പൊൾ

കറവായുച്ഛത മാഞ്ഞുപൊകും.

തന്നെ, അറ്റികയും ചെയ്യും.

ചമ്പ എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ വിശാ

സം, ആശാബന്ധം, ചെണ്ണ ഫം, ഇ

വ മൂന്നും നില്ക്കുന്നു. ഇവയിൽ വ

ലിയത തെസ്സഹം തന്നെ.

്ഥത് അഭജൂായം.

. ദീഘദ് നം പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്ന

തും._.വ., ബ, ര, ഭാഷകളിൽ സം

സാനിക്കുന്നതിനെക്കാൾ നന്ന എ

നു23്തും. -

സ്റ്റൈഹത്തെ പിന്തുടരുവ് ന്റ, ആ

താവായു ു വർങ്ങളെയും ആഗ്രഹി

പ്പിൻ, വിശെഷാൽ നിങ്ങൾ ദിഘ

ദഗ്ദനം പറയെണ്ടുന്നതിന് തന്നെ.

വ, എന്തെന്നാൽ മറ്റു ഭാഷയിൽ

സംസാരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരൊട

ല്ല, ദൈവത്തൊട അത്രെ സംസാ

ിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഒരുത്തനും

രിനിച്ചറിയുന്നില്ല, അവൻ ആത്മാ

വിൽ രഹസ്ത്രങ്ങളെ തന്നെ സംസാ

രിക്കുന്നു.

ന. എന്നാൽ ദിഘദഗ്ദനം പറയൂ

ന്നവൻ മനുഷ്യ് ഉറപ്പിനായിട്ടും,

ഉപദെശത്തിനായിട്ടും, ആശപാസ

ത്തിനായിട്ടും വുറയുന്നു.

രം മറ്റു ഭാഷ യിൽ സംസാരിക്കുന്ന

വൻ തന്നെത്താൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു; ദീ

ഘദശനം പറയുന്നവൻ സഭയെ ഉ

ഫച ഞാൻ ബാലകായിരുന്ന -റപ്പിക്കുന്നു.



| ഫ കൊറിന്തിയക്കാർ ഫര് ആ..മ്പത്രവു

{

'

{

'@ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറ്റു ഭാഷ

കളിൽ സംസാരിക്കെൺമെന്നും, വ്

ശൈഷാൽ നിങ്ങൾ ീ ദഗ്ദനം പ

റയെണമെന്നും ഇനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് :

എന്തകെ ചെണ്ടുന്നാൽ ഭാഷകളിൽ

സംസാരിക്കുന്നവൻ, സഭയെ ഉറ

പ്പിചെണ്ടുന്നതിന് അതഥം പറയാ

തെ ഇരുന്നാൽ, അവനെക്കാം ദി

ഘദശനം പറയുന്നവൻ വലിയവ

ൻ ആകന്നു. -

'നു പിന്നെ ഇപ്പൊൾ, സഹൈാദഅ

ഠമാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ

ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നവനാ

യി വന്നാൽ, നിങ്ങളെ9ട അറിയി

പ്പ കൊണ്ടൊ, അറിവ കൊണ്ടൊ,

ദിഘദഗ്ദനം കൊണ്ടൊ, ഉപദെശം

കൊണ്ടൊ, സംസാരിക്കാതെ ഇരു

ന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ എന്ത പ്ര

യൊജനം ഉണ്ടാകും?

് ശബ്ദം തരുന്ന ജീവനില്ലാതെ

യുള്ള വസ്തുക്കളും, കാഹളം ആക

ടെ തsബുരു ആക ിട്ട, ധപനികളി

ൽ വൃതൃാസം തരാഞ്ഞാൽ, കാവവള.o

ഉൗതപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും, തംബുരു

വായിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും, ഇന്നത

എന്ന എങ്ങിനെ അറിയപ്പെടും ?

വ്വ എന്തെന്നാൽ കാഹളം നിശ്ച

യമില്ലാത്ത ധ്വനി കൊടുത്താൽ,ആ

ൻ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങും?

ൻ അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങളു.ം

നാവ കൊണ്ടു തെളിവുള്ള വചന

ത്തെ പറയാഞ്ഞാൽ, പറയപ്പെടുന്ന

ത ഇന്നത എന്ന എങ്ങിനെ അറിയ

പ്പെടും? എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ

കാശ ത്തിലെക്കു പറയുന്നവർാകം.

കം ആകട്ടെ, ലൊകത്തിൽ എത്ര

വിധമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരി

ക്കും, എങ്കിലും അവയിൽ ഒന്നും തെ

ളിവില്ലാത്തതല്ല.

ച്ച അത്കൊണ്ടു ഞാൻ ശ്ബുത്തി , ക്ളെ പറവാൻ ഇന്നിക്കു മ

പെൻറ അതഥം അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ,

അദെശി ആകം, സംസാരിക്കുന്നവൻ

ഇനിക്കും പർദെശി (ആകം.j

ഠവ അതിന്മണ്ണം നിങ്ങളും ആ

താവായുള്ള വർങ്ങളെ ആഗ്രഹി

ക്കുന്നവർാകകൊണ്ട , സാ6:ഭക്ക് ഉവ

പ്പിനായികൊണ്ടു വരിപ്പാൻ അ

നെ ഷിപ്പിൻ.

ചമ്പ അത്കൊണ്ടു മറു ഭാഷയിൽ

സംസാരിക്കുന്നവൻ താൻ അത്ഥം

പറയത്തക്കവണ്ണം പ്രാതഥിക്കപ്പെട്ടു.

ഫര് എന്തക്കൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ മ

റു ഭാഷയിൽ പ്രാതഥിക്കുന്നു എങ്കിൽ,

എന്റെ ആത്മാവ പ്രാത്ഥിക്കുന്നു.

എന്റെ ബു ി നിഷ്ണലമായിരിക്കു

ബബ

ഥ@ ആകയാൽ അത് എന്തു ? ഞാൻ

ആത്മാവ് കൊണ്ടു പ്രാതിക്കും, ബു

ദ്ധി കൊണ്ടും പ്രാ ിക്കും. ഞാൻ ആ

തമാവ് കൊണ്ടു പാടും, ബു ലി കൊ

ണ്ടും പാടും.

ഫൗ അല്ലെങ്കിൽ നീ ആത്മാവ

കൊണ്ടു നൊത്രം ചെയ്യുമ്പൊൾ പ

ഠിക്കാത്തവ വൈtറ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരി

ക്കുന്നവൻ, നി പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ

ന്ന അറിയായ്തുകൊണ്ടു, നിന്റെ

സ്കൊത്രത്തിന അവൻ ആമെൻ എ

ന്ന എങ്ങിനെ പറയും?

ം എന്തെന്നാൽ നി നന്നായി

നൊത്രം ചെയ്യുന്നു സതൃം, മറ്റ്വ

ൻ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല താനും.

ഫവൃ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെ

ക്കാളും അധികം ഭാഷകളിൽ സം

സാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്,ഞാൻ ിന്റെ റ

ദൈവ ത്തിന സ്പാത്രം ചെയ്യുന്നു:

-ൻ എങ്കിലും ഞാൻ സഭയിൽ മറു

ഭാഷയിൽ പതിനായിരം വാക്കുക

| ജെ. പറയുന്നത്.നെക്കാഠം, മറ്റവ

|ക്കും ഉപദ്വൈശിക്കെണ്ടുന്നതിന്, എ.

ന്റെ ബു ി കൊണ്ട് അഞ്ച വാക്കു

ട്.

വ സഹൊദരന്മാരൈ, ബുഷിയി

സംസാരിക്കുന്നവന ഞാൻ ഒരു പ|ൽ ബാലകന്മാരാകാതെ, ംരംകൃയി



. ഫ കൊറിറ്രിയക്കാർ ഫര് അ. മ്പⓝൻ

ൽ ശിശുക്കളായിരിപ്പിൻ. എന്നാൽ

ബുദ്ധിയിൽ മുത നവരായിൽ പ്പിൻ.

ഉണ്ട. സകല കാഴ്വങ്ങളും ഉറപ്പിനാ

യ:ചൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെട6ട്ട.

വും അനൂഭാഷകൾ കൊണ്ടും അ വ.ഉ ഒരുത്തൻ മറു ഭാഷ യിൽ പറ

നൂ അധരങ്ങൾ കൊണ്. •രം ജ

നത്തൊട ഞാൻ സ സാർിക്കുമെ

ന്നും, എന്നാലും അവർ എന്നെ ചെ

വ്ചൊള്ളുകയില്ല എന്നും, കത് വ

പറയുന്നു, എന്ന വൈദപ്രമാണത്തി

ൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ.വ. ആയതകൊണ്ട് ഭാഷകൾ ഒ

രു അടയാളത്തിനായിട്ട ആ കുന്നു,

വിശ്വസിക്കുന്ന വകല്ല, അവിശ്വാസി

കൾ ബ്രെ; എന്നാൽ ഭിഘദഗ്ദനം

അവിശ_ാസ് കഠം + ായിട്ടല്ല, വിശപ

സിക്കുന്നവകായിട്ടു തന്നെ ആ കുന്നു.

വമ്പ അത്കൊണ്ടുസഭ ഒ. കെയും ഒ

രു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച ക്രടി, എല്ലാവ

രും മു ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാൽ,

പഠിക്കാത്തവർ എങ്കിലും, അവിശ 9

സ് കൾ എങ്കിലും അകത്ത വരുന്നു

എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തന്മാർ ആക

ന്നു എന്ന അവർ പറകയില്ലയൊ ?

വ ര. എന്നാൽ എല്ലാവരും ദിഘദ

ശനം പറഞ്ഞു. അവiശപാസ്.യായ

ഒരുത്തൻ എങ്കിലും, പഠിക്കാ ഞവ നാ

യ ഒരുത്തൻ എങ്ക ലും അകത്ത വ

ന്നാൽ, അവൻ ഏല്പ വർാലും ബൊ

ധം വരുത്തപ്പെടുന്നു, എല്ലാവാലും

വിധിക്കപ്പെടുന്നു : .

വG ഇപ്രകാരം അവന്റെ റ ഹൃദ

യത്തിലെ ആന്തരങ്ങളും വെളിപ്പെ

ട്ടവയായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ അ

വൻ മുഖം കവിണുവീണ, ദൈവ

യുന്നു എങ്കിൽ,ംരംൻബായിട്ട. അല്ലെ

ങ്ക ൽ എറ.യാൽ മൂന്നായിട ഇരിക്ക

ണം, അത ക്രമമായിട്ടു തന്നെ വെ

ണ് ഠ , ഒരുത്തൻ അത്ഥം പറകയും

ബം.

വ വ്വ അത്ഥം പറയുന്നവനില്ല എ

ങ്ക ൽ, അവൻ സഭയിൽ മ ണ്ടാതെ

ഇരികട്ടെ : തന്നൊടും ദൈവത്തൊ

ടും തന്നെ പറയ ടെ.

വൻ പ നെ ഭിഘദിമാർ രണ്ട

പെരായിട്ടൊ, മൂന്ന പൊയിട്ടൊ

പറയാം, മറ്റുള്ളവർ വിധിക യും

6)ച926ട്ട.

ബം എന്നാൽ അരികത്ത ഇരിക്കു

ന്നവനായ മ6 റ്റാരുത്തന വല്ലതും

പ്രകാശ പ്പിക്ക6 - 3:ൽ, ഒന്നാമത്ത

വൻ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കട്ടെ.

മ്പ. എ ഐതന്നാൽ എല്ലാവരും പ

ഠിപ്പാനായിട്ടും, എല്ലാവരും ആശ്വ

സിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടും, നിങ്ങൾ

എല്ലാവരും ഒക്കെ 9രു ത്തനായിട്ട ലി

ഘദശനം പറ യാം.

മ്പവ വിശെഷിച്ചും ഭി ഘദിമാരു

ടെ ആത്മാക്കൾ ദ്ഘദഗ്ദ മാക്സ് ആ

ധീനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മ്പമ്പ എന്തെന്നാൽ 6 ദ വും കല

ഹത്ത് ഹെൻറ അല്ല, ശു ക്രിമാന്മാരു

ടെ സകല സഭകളിലും ഒള പ്ര

കാരം, സമാധാന :ിന്റെ റ കാഅ

ണാൻ തന്നെ ആകന്നു.

ചെത്ത വന്ദിക്കും, ദൈവം സത്യമായി ബര് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾസഭകളി

നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന അ ൽ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കട്ടെ: എ ന്തെന്നാ

റിയികയും ചെയ്യും. ൽ അനുസരിച്ചിരിപ്പാനല്ലാതെ പറ

വസ്ത അത് കൊണ്ട് എങ്ങിനെ ? സ വാൻ അവക അനുവാദമില്ല : അപ്ര

ഹൊദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച ക്ര കാരം വെദപ്രമാണവും പറയുന്നു.

ടുമ്പൊൾ, നിങ്ങളിൽ ഒരൊരുത്ത | l@ വല്ലതും പഠ പ്പൻ അവക

ന ഒരു സങ്കീ ിതനം ഉണ്ട്, ഒരു ഉ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, ഭവനത്തിൽ തങ്ങ

പദൈശം ഉണ്ട്, ഒരു ഭാഷ ഉണ്ട, ഒ |ളുടെ ഭ താക്കന്മാരൊട ,ാദിക്ക്,

രു അറിയിപ്പ ഉണ്ട്,ഒരു വൃ-ബ്ബാനം ടെ: എചെതന്നാൽ സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ



മ്പവും ഫ കെ.5റിറിയക്കാർ ഫG അ.

പറയുന്നത അവലക്ഷണം ആകുന്നു. കൂ, അത എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തുബ

ന.ആ എന്ത്? ദൈവത്തിന്റെ റ വ വാക്യങ്ങളിൻ പ്രകാtം നമ്മുടെ

ചനം നിങ്ങളിൽനിന്ന് പുറ പടു പാപങ്ങൾക വെണ്ടി മരിച്ചു.

വൊ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു മാത്രം ര. ചെവദവാക്യങ്ങളിൻ പ്രകാരം

വനു6:വാ ? കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടു. മൂന്നാം ദി

മ്പു യാതൊരുത്തനും താൻ ദിഘ വസം ഉയ ഐ് ുന റ്റു : -

ദഗ്ദിയൊ, ആത്മാവുള്ള വനൊ, ആ.. @ കെഫായാലും അത ന്റെ ശെഷം

കുന്നു എന്ന തൊന്നുന്നു എങ്കിൽ, ഞാ. പന്ത്രണ്ട് പെർാലും കാണപ്പെട്ട :

ൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന കായ്യങ്ങൾ അതിന്റെ ശാ അഞ്ഞുറി

ക്താവിന്റെ കല്പനകൾ ആക നു ൽ അധികം സഹൊദരന്മാർാൽ ഒ

എന്ന അവൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നിച്ച അവൻ കാണപ്പെട്ടു. അവരി

മ്പവൃ എന്നാൽ വല്ലവനും അറിയാ ൽ മികപെരും ഇന്നെ വത്തെ ഇരിക്കു

തെ ഇരുന്നാൽ, അവൻ അറിയാതെ നു,എന്നാൽ ചിലർ ഉറങ്ങിപൊയി.

.ഇരിക്കട്ടെ. , അതിന്റെ ശൈഷം അവൻ യാ

മ്പൻ അത് കാണ്ട, സഹൊദരന്മാ കൊഞ്ചിനാലും, പിനെ അപ്പൊ

തെ, ദിഘദശനം പറവാൻ ആഗ്ര സ്റ്റൊലന്മാർാൽ എല്ലാവർാലും കാ

ഹിപ്പിൻ, മറ്റു ഭാഷകളിൽ പറയു ബ്പെട്ടു. -

ന്നരിനെ വിതൊധികയും അരുത്.  ു എന്നാൽ എല്ല"വക്കം ഒടുക്കം, അ

ര.ം സകല കാഴ്വങ്ങളും യുക്തമാ കാലത്തിങ്കൽ ജനിച്ചവൻ എന്ന പൊ

യിട്ടും ക്രമപ്രകാരമായിട്ടും നടക്കു ലെയുള്ള എന്നാലും കാണപ്പെട്ടു.

മാരാകട്ടെ. ൻ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അപ്പൊ

ഥ(B) അല്പായം. സ്റ്റൊലാൻiൽ എറ്റവും ചെറിയ

ിസ്തുവിന്റെ ഉയില്ല ) വൻ ആകനു, ഞാൻ 66ദ്വത്തി

ം ക്രിസ്തുവിന്റെ ല°"ടു``': ന്റെ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ചതാ

കവ് അവൻ നമ്മുടെ ഉയിപ്പി ങ, ഞാൻ അപ്പൊസ്തോലനെന്ന വി

മെൻറ് ആഘുടങ്ങº-, ളിക്കപ്പെടുവാൻ യൌവ്വനല്ല.

അതിനെൻറ ഘല5ങ്ങു്.--♔ .ം എന്നാൽ ദൈവ ിന്റെ ♔വപ

വിധത്തെയും.--അച അന്ന ജി, കൊണ്ട ഞാൻ ആകനത് ഞാൻ ആ

വ നൊടിരിക്കുന്നവക ജുണ്ടാകുന്ന കന് എന്നിലെക്കു ഉണ്ടായ അവ

മാറ്റത്തെയും തെളിയിക്കുന്നു. I ന്റെ കൃപയും വൃതഥമായില്ല : ഞാൻ

പിന്നെയും, സഹൊദരന്മാരെ, ഞാ അവരെ ഏല്ലാവരെക്കാളൂ.ം എ.റ്റം

ൻ നിങ്ങളൊട പ്രസംഗിച്ചതും, നി അധികമായിട്ട അദ്ധ-ാന ദെപ്പട്ട : എ

ങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടതും, നിങ്ങൾ ഉ ങ്കിലും ഞാനല്ല, എന്നൊട കൂടെ ചു

ൾപ്പെട്ട നില്ക്കുന്നതുമായുള്ള സുവ്  ു ദൈവത്തിന്റെ റ കൃപ അത്രെ.

ശെഷത്തെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളൊ! . അത്കൊണ്ട് ഞാനൊ അപ

ട അറിയിക്കുന്നു : ' തൊ, ലപ്രകാരം ഞങ്ങൾ പ്രസം

വ. നിങ്ങൾ വൃതഥമായി വിശ- !ഗിക്കുന്നു, ഇപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങ

സിച്ചില്ല. എങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു മൂം വിശ്വസിക്കുന്നു.

പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള വചനത്തെ നി| ടവ ക്രിസ്തു മരിച്ചവിൽനിന്ന

ങ്ങൾ ഒമ വെച്ചാൽ, അതിനാലും |ഉയിഞ്ചെഴുന്ഠറു, എന്ന അവൻ

നിങ്ങഠം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. സംഗിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, മരിച്ചവ

. ഞാനും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതി ബട ഇ.യിപ്പില്ല എന്ന നിങ്ങളുടെ ബ

നെ.യും നിങ്ങൾക്ക് ആ ും എല്പി ടയിൽ ചിലa എങ്ങിനെ പറയുന്നു?



ഫ കൊറിറ്രിയക്കാർ മG) ആ. മ്പവു

ാ എന്നാൽ മരിച്ചവരുടെ ഉയി

പ്പില്ല എങ്കിൽ, ക്രിസ്തുവും ഉയിത്തെഴ

നിറ്റിട്ടില്ല.

ഛ ക്രിസ്തു ഉയിത്തെഴുനിറ്റിട്ടി

ല്ല എങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം

വൃത്ഥം, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും

വൃത്ഥം ആകുന്നു.

ക@ അത്രയുമല്ല മരിച്ചവർ സ്തൃ

മായിട്ട ഉയത്തെഴുനീല്ലുന്നില്ല എ

ങ്കിൽ, ദൈവം ഉയിതെഴുനില്പിച്ചി

ട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയി

തെഴുനീലിജു, എന ഞങ്ങc് 66 3

വത്തെ കുറിച്ച് സാക്ഷികരിച്ചിരിക

കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന കള്ള

സാക്ഷിക്കാരായി കാണപ്പെടുന്നു.

ഫൗ എന്തെന്നാൽ മരിച്ചവർ ഉയി

ങുനില്ക്കുന്നില്ല. എങ്കൽ, ക്രിസ്തു
വ്യാ ഉയിത്തെഴുനില്പ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഫ് ക്രിസ്തു ഉയിതെഴുനില്പ്പ്പെ

ട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാ

ബo വൃത്ഥമായിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ

ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ

ഇിക്കുന്നു.

.ു അപ്പൊൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഉറ

ങ്ങിപൊയവരും നശിച്ചുപൊയി.

ഫൻ (Cം ജന്മത്തിങ്കൽ മാത്രമെ ന

മുക്ക ക്രിസ്തുവിൽ ആശാബന്ധമുള്ളൂ.

എങ്കിൽ, സകല മനുഷ്യരെക്കാളും

നാം അധികം അരിഷ്ടന്മാരാകുന്നു.

വം T എന്നാൻ ഇപ്പൊൾ ക്രി

മരിച്ചവർിൽനിന്ന് ഉയിം്രിപ്പ റ്

റ്റ, ഉറങ്ങിപൊയവരിൽ ആദ്യവി

ളവായി തിന്നു.

വ.. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യനാൽ മ

ർണമുണ്ടായതകൊണ്ട്, മനുഷ്യനാ

ൽ മിച്ചവരുടെ ഉയിത്തെഴുനില്പം

ഉണ്ടായി.

വ.. എന്തെന്നാൽ ആദാമിൽ എല്ലാ

വരും മരിക്കുന്നപ്രകാരം തന്നെക്രി

വിൽഎല്ലാവരും ജിവിപ്പിക്കപ്പെടും

വന്മ ഒ് തൊരുത്തൻ തന്റെ തന്റെ

സപഞ്ച ക്രമത്തിൽ അത്രെ: ക്രിസ്തു ആ

ന്റെ വരവിൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ,

വര, അതിന്റെ ശെഷം അവസാ

നം [വരുന്നു. അപ്പൊൾ അവൻ

രാജ്യത്തെ പിതാവാകുന്ന ദൈവ

ത്തിന എല്പിച്ചിരിക്കും , അപ്പെ' (്

അവൻ സകല ആധിപത്യത്തെയും

സകല അധികാരത്തെയും ശക്തി

യെയും നശിപ്പിച്ചിരിക്കും.

വl@ എന്തെന്നാൽ സകല ശത്രുക്ക

ളെയും തന്റെ പാദങ്ങളിൻ കീ

ഴിൽ ആക്കവൊള്ളം, അവൻ ഭി

ക്കെണ്ടുന്നവനാകുന്നു.

വസ്ത നശിപ്പി പെടുവാനുള്ള ഒടു

കത്തെ ശരൂ മരണം ആകുന്നു.

വⓝ എന്തെന്നാൽ അവൻ സകല

ത്തെയും അവ്ൻറ പാദങ്ങളിൽ

ക1ഴ.ൽ ആക്കി. എങ്കിലും സകലവും

അവന്റെ കീഴിൽ ആക്കപ്പെട്ടിരി

ക്കുന്നു എന്ന (അവൻ) പറയുമ്പൊ

ക, സകലത്തെയും അവന കീഴി

ലാക്ടിട്ടുള്ളവൻ ഒഴികെ, എന്ന ജ

ഭൂം (ആകന്നു.]

വവ്വ പിന്നെ സകലവും എപ്പൊൾ

അവന കീഴാക്കപ്പെട്ടി,ിക്കുമൊ, അ

പ്പൊൾ ദൈവം സകലത്തിലും സ

കലവും ആകെട്ടുന്നതിന്, പുത്രനും

തനിക്കു സകലത്തെയും കിഴാക്ടിട്ടുള്ള

വന്ന കപ്പെട്ടിരിക . -

വൻ ആയതല്ല, മരിച്ചവർ ഒരു പ്ര

കാരത്തിലും ഉയിത്തെഴുനില്ക്കുന്നില്ല

എങ്കിൽ, മ ിച്ചവക വെണ്ടി ജ്ഞാ

നസ്നാനം കഴിക്കപ്പെട്ടവർ എന്ത

ചെയ്യും? പിന്നെ അവർ മരിച്ചവക

വെണ്ടി എന്തിന ജ്ഞാനസ്നാനം ക

ഴിക്കപ്പെടുന്നു?

മ്പം നാമും നാഴിക തൊറും

പത്തിൽ ആകന്നത് എന്തിന്?

ന. ഞാൻ ദിവസം തൊറും മരി

ക്കുന്നു, എന്ന ഞാൻ നമ്മുടെ കരാ

വായ ക്രിസ്തു യെശുവിൽ ഇനിക്ക ഉ

ള്ള നിങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തെ കൊ

ണ്ടു, നിശ്ചയപ്പെടുത്തുന്നു.

ആ

ദ്യ വilള്ളവ; പിന്നത്തെതിൽ “അവ .വ. മരിച്ചവർ ഉയിത്തെഴുനി



മ്പവുവ ഥ കൊറിയക്കാർ ഫG അ.

ല്പാഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യരുടെ മാദപ്ര, ന, ചന്ദ്രന്റെ മഹതപവും മറെറാ

കാരം ഞാൻ എന്റെഫസുസിൽ ഭൂൾ ന, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മഹത-വും മ

6ങ്ങളൊട പൊരുതി എങ്കിൽ, ഇനി

ക എന്ത പ്രയൊജനമുള്ളൂ? നാം ഭ

ക്ഷിക്കയും കടികയും ചെയ്തു; എ

നെതന്നാൽ നാം നാളെ മിക്ക നു.

മ്പന. വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത : ദൈാഷ

മുള്ള സംസാരങ്ങൾ നല്ല നടപ്പുക

6) ു വ{ലീളാക്കുന്നു.

ബര് നിതിക ഉണാനിസിപ്പീൻ. പി

നെയും പാപം ചെയ്യരുത , എന്തെ

റെ റാന്ന: എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ മഹ

ത്വത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിനു മറെറാ

രു നക്ഷത്രത്തിൽനിന്ന ഭെദം ഉണ്ട്.

രവ. മർിച്ചവരുടെ ഉയിപ്പും അം

പ്രകാരം തന്നെ. അത ന് ശത്തൊ

|ടെ വിതെകപ്പെടുന്നു; നാശമില്ലാ

യ്യയൊടെ എഴുനില്പിക്കപ്പെടുന്നു.

രമ്പ. അത് അവമാനത്തൊടെ വി

തെക്കപ്പെടുന്നു; മഹതപത്തൊടെ എ

ന്നാൽ ചിലർ ദൈവത്തെ അറിയു!ഴുനില്പിക്കപ്പെടുന്നു; അത ക്ഷീണത

നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭെജക്കാ

യിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്നു.

ബ@ പക്ഷെ ഒരുത്തൻ, മരിച്ചവ

് എങ്ങിന്റെ ഉയ തെഴുനില്ല. പട്ട'

ന്നു? എന്നും, അവർ എതപ്രകാശമു

ള്ള ശിരത്തൊട വരുന്നു എന്നും

വപറയും.

മ്പ്) ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ, നി

വിതെണ്ണത ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ,

അത ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

മ്പു പി.ഒന്നയും ന് വിത്തെക്കുന്നത

ജൂണ്ടാകുവാനുള്ള ശരീരത്തെ നി വി

തെ ക്കുന്നില്ല. വെറും വിത്തിനെ മാത്ര

യൊടെ വിതെക്കപ്പെടുന്നു; ശക്തി

യൊടെ എഴനില കപ്പെടന്നു:

ര-ര. അത പ്രകൃത ശ്luമായി വി

തെകപ്പെടുന്നു. ആത്മശീർമായി

എഴുനില്പിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രകൃത ശരീ

അc ഉണ്ട്, ആoമശർിtവു ഉണ്ട്.

ര-ഭൂ അപ്രകാരവും എഴുതപ്പെട്ടി

രിക്കുന്നു, മുമ്പിലത്തെ മനുഷ്യനായ

ആദാം ജീവാത്മാവായി ഉണ്ടാകു

പ്പെട്ടു; പിന്നത്തെ ആദാം ജീവിപ്പി

ക്കുന്ന ആത്മാവായി.

രം്നു എന്നാലും ആത്മാവായുള്ള ത

മുവിലത്തെതായില്ല, പ്രകൃതമായുള്ള

മെ ഉള്ളൂ.അത് കൊതമ്പിന്റെയൊ, തത്രെ; അതിന്റെ റ ശൈഷം ആത്മാ

മറ്റ ഒന്നിന്റെയൊ ആയിരിക്കും; വായുള്ളത്.

ന വൃ എന്നാൽ അതിന ദൈവം ര. മുമ്പിലത്തെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയി

തന്റെ റ ഇഷ്ടപ്രകാരം ശരിയത്തെ ൽനിന്ന ഉണ്ടായി, മണ്ണായുള്ള വ്നാ

യും, വിതൃകിൽ ഒരൊന്നിന് അ കന്നു: രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ സു

താരിഖൻറ സചന്ത ശിരത്തെ യും ത്തിൽനിന്നുള്ള ക്രാവ ആകുന്നു.

കൊടുക്കുന്നു. ര-വ്വ മണ്ണായുള്ളവൻ എതപ്രകാര

മ്പൻ എല്ലാ മാംസവും ഒരു മാംസ മുള്ളവനൊ, മണ്ണായുള്ള വരും അ

മല്ല: മനുഷ്യരുടെ മാംസവും ചെ പ്രകാരമുള്ളവർ ആകുന്നു. സു

റെ, ഭൂഗങ്ങ ടൂ. ടെ മാംസവും മറെറാ തത്തിനടുത്തവൻ എതപ്രകാരമുള്ളവ

ന്ന, മത്സങ്ങളുടെതും മറ്റൊന്ന്, പ നൊ, സപ്ത്തിനടുത്തവരും അപ്ര

ക്ഷികളുടെയ്ക്കും മറെറാന്ന. കാർമുള്ളവർ ആകനു.

രം സപ്തിനടുത്ത ശരീരങ്ങൾ | രൻ പിന്നെയും നാം എതപ്രകാരം

ഉണ്ട, ഭൂമിക്കടുത്ത ശിരങ്ങളും ഉ മണ്ണായുള്ളവന്റെ പ്രതിമയെ ധി

ണ്ട്. സപ്രശ്നത്തിനടുത്തവയുമേട മഹ ച്ചുവൊ, അപ്രകാരം സപ്ത്തിന്നടു

ത്പം ഒന്ന്, ഭൂമിക്കടുത്തവയുടെ മഹ | ത്തവന്റെ പ്രതിമയെയും ധിക്കും.

തപ.ും മറെറാണ്. - @ം എന്നാൽ, സഹൈാദൻ മോരെ,

ര്. നൃഷ്ണന്റെ മഹതപവും മറെറാ ജഡത്തിനും രക്തത്തിനും ദൈവ



ഥ കൊറിയക്കാർ മന്ന അ. മ്പവുമ്പ

ത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ അവകാശമാ വായി, കതാവിന്റെ ക്രിയയിൽ

യനുഭവിപ്പാൻ കഴികയില്ല; നാശം എ6 പ്പാഴും വരിച്ചുകൊള്ളുന്നവരാ

നാശമില്ലായ്മയെ അവകാശമ യനു

ഭവിക്കുന്നതുമില്ല എന്നുള്ളതിനെ ഞാ

ൻ പറയുന്നു.

@ച കണ്ടാലും ഞാൻ ഒരു അഹ്

സ്ത്രത്തെ നിങ്ങളെ9ട പറയുന്നു; നാം

എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയില്ല.

ഭൂവ, എന്നാലും നാം എല്ലാവരും ഒട്ട

കത്തെകാഹളത്തിന്റെ ധപനിയിൽ,

ഒരു ക്ഷcണനെ tം കൊണ്ടു, ഒരു നി

മിഷനെർം കൊണ്ടു, മറു രൂപമാക്ക

പ്പെട്ടും ; എന്ത,കൊണ്ടെന്നാൽ കാഹ്

ളും ധചനിക്കയും, മരിച്ചവർ ന ശ

മില്ലാത്ത വരായി ഉയത്തെഴുനില്പ്

പ്പെടുകയും, നാഠ രൂപാന്ത ഡപ്പെട്ട

കയും ചെയ്യും;

ഭൂമ്പ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നശമു

ള്ള ഇത നാശമില്ലായ്മയെ ധ ിക്ക

യും, മരണമുള്ള ഇത് മരണമില്ലായ്മ

യെ ധരിക്കയും വെണും.

ഭൂര് അപ്രകാരം നാശമുള്ള ഇത

നാശമില്ലായ്മയെ ധരിക്കയും, മാ

ണമുള്ള ഇത് മരണമില്ലായ്മയെ ധ

ർികയും ചെയ്തുത എപ്പൊളൊ, അ

പ്പൊൾ മ.ണം ജയത്തിൽ വിഴുങ്ങ

പ്പെട്ടു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ട വചനc

നിവൃത്തിയാകം.

@l@ 6 വഹ മർണ 6 മ, നിന്റെ മൂ

ച്ച എവിടെ? ഹെ പാതാളമെ, നി

കെൻറ ജ്യം എവിടെ?

@9 മരണത്തിന്റെ മൂച്ച പാപം

ആകുന്നു; പാപത്തിന്റെ റ ബലവും

ബ്രായപ്രമാണം ആകുന്നു.

ഭൂ9 എന്നാൽ നമ്മുടെ കരാവായ

മെയജു ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടു നമുക്ക

ജ്യത്തെ നൽകുന്ന ദൈവത്തിന

ബ്ലൂാത്രം [ഉണ്ടാകട്ടെ.)

ഭൂവ്വ ആയതകൊണ്ട്, എന്റെ പ്രി

യ സഹൊദരന്മാരെ, കതാവിര്

്നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി വൃത്ഥമായിരി

ക്കുന്നില്ല, എന്ന അറിഞ്ഞ, നിങ്ങൾ

യിർപ്പിൻ.

ഫന്ന അദ്ധ്യായം.

ഫ സഹൈാദരന്മാരുടെ ദർിദ്രതകു

ശ്മിക്കപ്പെടെണ്ടുന്നത് --ം തി

മെ ഫൈയുസ് പ്രശംസികപ്പെടു

നതും.---ബ് സ്റ്റെ വാമെത്താടെ ഉ

♔ ബുദ്ധി ല്ല.പലൈശങ്ങളും..-

ഫസ്) വണ്ടനവാക്കളും. •.

പിന്നെ ശുദ്ധിമാന്മാരുക, വെണ്ടിയു

ള്ള ധമ :ൾകഅത്തെ കുറിച്ച, ഗ്ലാ

ത്തിയായിലെ സഭകൾക്കു ഞാൻ എത

പ്രകാtം കല്പിച്ചുവൊ, അപ്രകാരം

തനെ നിങ്ങളും ചെയ്തിൻ.

വ. ഞാൻ വരുമ്പൊൾ ധദമഗെശകരം

ഉണ്ടാകാതെ ഇരിപ്പാൻ, നിങ്ങളിൽ

6, 6 (00രുത്തCൻ അവനവന (ദൈ

വം) വ്, പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം, ആ

ഴ്ചയിൽ ഒന്നാം ദിവസത്തിൽ തന്റെ

പകൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളണം

ബ പിന്നെ ഞാൻ വന്നെതുമ്പൊ

ൾ, നിങ്ങൾ എഴുത്തുകളാൽ ആരെ

ഖബാധിക്കുമൊ, നിങ്ങളുടെ ഔദാ

്തയെ യെ ശ്ലെമിന കൊണ്ടു

പൊകെണ്ടുന്നതിന് അവരെ ഞാൻ

അബ.

രം ബം പൊകുന്നത്. യൊഗ്ദ്യമാ

യിരുന്നാൽ, അവർ എന്നൊട ക്രടെ

് വ_ാര8 ഠ .

@ ഞാൻ മക്കെദൊനിയായിൽ ക്ര

ടെ കടന്നുപൊയതിന്റെ ശൈഷം,

നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും; ( എ

നെതന്നാൽ ഞാൻ മക്കെ ദൊനിയായി

ൽ ക്രടെ കടന്ന പൊകനു. )

നു ഞാൻ എവിടെ പൊയാലും

നിങ്ങൾ എന്നെ യാത്ര അയക്കെണ്ടു

ന്നത് ന, ഞാൻ പക്ഷെ നിങ്ങളൊ

ട ക്രടെ പാകയും, അത്രയുമല്ല മഴ

ക്കാലം പൊക്കുകയും ചെയ്യും.

തൃ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊൾ:

ാഫിൻമുള്ളവരായി, ചഞ്ചലമ ുവഴിയാത്രയിൽ നിങ്ങളെ കാ5നു ക



മ്പവുര് ഥ കൊറിറിയക്കാർ ഫസ്ത അ.

യില്ല. എന്നാൽ കരiാവ അനുവദി യിൽ ആദ്യവിളവ ആകന്നു എന്നും,

ക്കുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവർ ശുദ്ധിമാന്മാക്കുള്ള ശുശ്രൂ 6ല

ക. ഞൊരു കാലം താമസിക്കെണ്ട ക തങ്ങളെ നിയമിച്ചു എന്നും, നി

മെന്ന് ഞാൻ അു ശ പടുന്നു. |ങ്ങൾ .അറിഞ്ഞി(ിക്കുന്നു ;

വ്വ"എന്നാൽ ഞാൻ പൂഫെസുസിൽ ചa് ഇപ്രകാരമുള്ള വക്കും, ക്രടി സ

തന്നെ പെന്തെകൊനെസ്താളവും താമ ഹായ ച്ച, അല്പാനപ്പെടുന്ന എല്ലാ

സിക്കും. വന്നും നിങ്ങൾ വണങ്ങ ഇൻ16ിക്ക

ൻ എന്തെന്നാൽ വലുതായും ് ല"്മന ഞാൻ നിങ്ങളൊട അ

മായുമുള്ള ഒരു വാത രീ ഇനിക്കു തുറ പെക്ഷിക്കുന്നു.

നി, കന്നു, പ്രതിയൊൾികളും പ| - സ്റ്റെഫാനൊസിന്റെയും ഫൊ

ലർ ഉണ്ട്. | രg്നാതൃസിമെൻറയും അഖായക

ചം തിമൊമെഥയുസ വന്നാൽ, അ സ് ഹെൻഠയും വൻവിൽ ഞാൻ സ

വൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭയം ക്ര തൊഷിക്കുന്നു . എന്തകൊണ്ടെന്നാ

ടാതെ ഇരിക്കെണ്ടുന്നതിന്, വിചാ ൽ നിങ്ങളുടെ പൊൻാത്ത തിനെ ഇ

രിപ്പിൻ: എന്തെന്നാൽ ഞാൻ [ചെ വക നിവൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

യ്യുന്നത്] പൊലെ, അവനും ക്താ' =പ്ര എന്തെന്നാൽ അവക . ന്റെ

വിന്റെ ക്രിയയെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെയും നിങ്ങളുടെതനെ

. അത്കൊണ്ട് ഒരുത്തനും അ യും ഉപശാന്തിപ്പെടുത്തി : അത6:കാ

വനെ നിന്ദികരുത: അവൻ എ ണ്ട ഇപ്രകാരമുള്ളവരെ അറിഞ്ഞു

റെൻറ അടുക്കൽ വരെണ്ടുന്നതിന് കൊൾവിൻ.

അവനെ സമാധാനത്തൊടെ അനു മൻ ആസിയായിലുള്ള സഭകൾ

യാത്രയയപ്പൻ: എന്തെന്നാൽ സ നിങ്ങളെ സല്ലിക്കുന്നു. ആകി

് ഹാലloാണ (dാട് ക്രടെ അവനാ ല്ലായും പ്രസ്ത ഋായും, തങ്ങള6ട ഭ

യിട്ട ഞാൻ കാത്തിt1ക്കുന്നു. വനത്തിലുള്ള സഭയൊടും ക്രടെ, ക

ചവ. പിന്നെ സഹൈാലloനായ അ താവിൽ നിങ്ങളെ വളരെ സല്ലം

പ്പൊഴൊസിനെ കറ ചൊ, അവൻ  ിക്കുന്നു.

സഹൈാലരാതൊട ക്രടെ നിങ്ങളു.| lം സഹൊദരന്മാർ എല്ലാവരും

ടെ അടുകൽ വരെൺമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സല്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ

അവനൊട ഏറ്റവും അചെകി തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഫുംബ

ച്ചു; എങ്കിലും ഇപ്പൊൾ വരുവാൻ നം കൊണ്ട സല്പിച്ചുകൊൾവിൻ.

അവന ഒട്ടും മനസ്സായില്ല. അവന| വ. പൌലുസായ എന്റെ കൈ

നല്ല അവസരമുണ്ടാകവൊൾ വരും കൊണ്ടുള്ള സല്ലാതം.

ബഠ. | വ.വ. യാതൊരുത്ത്,നും കത്താവാ

.. ജാഗരണത്തൊടഇിപ്പിൻ,ിയ യശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്റ്റൈഹിക്കു

വ ശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിപ്പി ന്നില്ല എങ്കിൽ,‘അവൻ ശാപമായി

ൻ, പുരുഷാരായിട്ട നടപ്പിൻ, ശ  ിക്കട്ടെ, കതാവ് വരുന്നു.

ക്തിപ്പെട്ടിരിപ്പൻ വമ്പ. നമ്മുടെ കതiാവായ യെശു

.ഠര് നിങ്ങളുടെ കാഴ്വങ്ങൾ ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളൊട

യും ജെഹത്തൊടെ ചെയ്യപ്പെടുമാ ക്രടെ ഇരിക്കട്ടെ.

ാകട്ടെ. ബ ക്രിസ്തു യെശുവിൽ ഇനിക്കുള്ള

.@ സഹൊദരന്മാരെ, സ്റ്റെഫാ| സ്റ്റൈഹം നിങ്ങളൊട എല്ലാവരൊ

നൊസിന്റെ കഡംബം അഖായ9| ടൂം ക്രടെ ഇരിക്കട്ടെ. ആമെൻ.



- അപ്പൊസൈാലനായ പൌലുസ - -

അഠണ്ടാമടത്ത

9 (Q}ം.<ല അു് C) ,

ബ ,രം അപ്പൊസൊലൻ അവരെ

അന്ത്ഥങ്ങൾക്കു വിരാധമായി

സൈഡുപ്പെട്ടു തുക യും.-ഫവ- താ

ൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന്റെ ബU

മാൽഥ6ത്ത കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

. @ അവൻ താൻ അവരുടെ അ

രികത്തക്ക വർാത്തതിന ഒഴിക

ഴിവ പറയുന്നത്.

ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ യ

♔ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പെ സ്റ്റെീല നാ

യ പൌല്പസും, സ്ഫൊലൻനായ

തിമെംഫെയുസും കൊടിതുവിലുള്ള

ക്കെ പ് സ്ട ഭക്കാ അഖ9യ0 ു 6 =

ല്പാട് മു 22 ശുദ്ധ മാഠാകും ക്ര ടെ

[എഴുതുന്നത:)

ച നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവ

ത്തിൽനിന്നും, കതാവായ യെ ശു

ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂപ

യും“സമാധ്. നവും ഉണ്ടാക6ട്ട.

ബ കരുണ കളുടെ പിത വും സ്ക

ല ആശ്വാസത്തിന്റെ റയും ദൈവവു

മായി, നമ്മുടെ കാവായ യെശു

ക്ര സുവിന്റെ പിതാവായിരിക്കുന്ന

ജൈവം സൃതിക്കു പട്ടവനാകട്ട.

് ഞങ്ങ് തന്നെ ദൈവത്താൽ ആ

ശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ആശ-ാസം കൊ

ണ്ടു വു സങ്കടത്തൊട്ടുമിരിക്കുന്നവ

തെ ആശ്വസിപ്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ക

ഴിയെ ബട്ടുന്നതിന്, അവൻ ഞങ്ങളെ

ഞങ്ങളുടെ സകല സങ്കടത്തിലും ആ

ശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.

ആ അ തന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രിസ്തു

വിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ എത്

പ്രകാൻം വദ്ധിക്കുന്നുവൊ, അ പ്ര

- - -\ - .

കൊറ്റിനിയാക്ക എ ഗ്ഗതിയ

6 ു ബന്ഠ.

ളുടെ ആശ്വാസവും വരിക. നു.

നു വിശേഷിച്ച ഞങ്ങൾ സങ്കട

പ്പെട്ടന്നു എങ്കിൽ, അത നിങ്ങളുടെ

ആശ_ാസത്തിനായിട്ടും,

അനുഭവിക്കുന്ന

ഞങ്ങളും

കണ്ടു.ങ്ങളെ തന്നെ

സഹിക്കുന്ന തിനാൽ സാധിക്കപ്പെട്ട

ന്ന ക്ഷക്കായിട്ടും ആകുന്നു. ത

ങ്ങ് ആശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കി

ലൊ, അത നിങ്ങളുടെ ആശാസ

ത്തിനും തായിട്ട ആകുന്നു.

5 നീങ്ങു എതപ്രകാർ കക്ടങ്ങ

ളിൽ ഒഫ ിക (t 9യിരിക നുവെ9,

അപ്രകാം തന്നെ ആശ്വാസത്തി

ലും ഇിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ,

നിങ്ങളെ കുറിച്ച ഞങ്ങളുടെ ആശ

യും സ്ഥിരമുള്ളതാകുന്നു.

വ്വ ആകയാൽ,സഹൈാദ തന്മാരെ,

ആസിയായിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ

ഞങ്ങളുടെ സങ്കട ത്ത കുറിച്ച നി

ങ്ങൾ അറിയാതെ ഇരിപ്പാൻ ഞങ്ങ

ാക്ക് മനസ്സില്ല : ഏ്തെന്നാൽ ഞങ്ങ

് ജീവിക്കുമൊ എന്നും ഞങ്ങൾ പ

രി ഭൂമികതക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾ ശക്തി

്യകാൾ അധികം ഭാർപ്പെട്ടിരുന്നു :

ൻ പൂ നാലും ഞങ്ങളിൽ അല്ല,

രിച്ചവരെ ഉയിപ്പിക്കുന്ന ദൈവ

ത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കു

നവർ ആ കെണ്ടുന്നത്.ന ഞങ്ങൾക്ക

ഞങ്ങളിൽ തന്നെ മ നെ വിധി തു

ണ്ടായി.

.ം അവൻ അത്ര വലിയ മർണ

തിൽനിന്ന ഞങ്ങളെ നക്ഷിച്ചു. ഇ

പ്പൊഴും രക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ ഇനി

യും അ ിക്കും എന്ന ഞങ്ങൾ അവ

ന ൽ ആശ്രയിക നു :

..ം വ-ല 8ആളുകളു ടെയും മുഖാന്ത

Ll

-

ബ, ഠ തബ ക്രിസ്തുവിനാൽ ബ മായി ഞങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടു)



മ്പവുന്ന വ കൊറിറിയക്കാർ ഫ അ.

ദാനത്തെ കുറിച്ച പലരാലും ഞങ്ങ അതെ എന്നും, അല്ല അല്ല എന്നും

ക്ക് വെണ്ടി സ്റ്റൈാത്രം ചെയ്യപ്പെ' ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം, ഞാൻ നിശ്ച

ടെണ്ടുന്നതിന, നിങ്ങളും ഞങ്ങൾ |യിക്കുന്ന കായ്യങ്ങളെ ഞാൻ ജഡ

ക വെണ്ടി പ്രാത്ഥനയാൽ ക്രട് സ|പ്രകാരം നിശ്ചയിക്കുന്നു.വൊ?

ഹായിക്കെണും. ചവ്വ എന്നാൽ ദൈവം വിശ്വാസ

ംവ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങളു. |മുള്ളവനാകുന്ന [പ്രകാരം] നിങ്ങ

ടെ ആനന്ദം ഇത്."ഞങ്ങൾ നിമല ജൊടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വചനം അ

തയൊടും ദിവൃപരമാതഥതയൊടും, തെ എന്നും അല്ല എന്നും ഇരുന്നിട്ടി

ജഡസംബന്ധമുള്ള ജ്ഞാനത്തൊട ഋ.

ല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയൊടെ ത ഛൻ എന്തെന്നാൽ എന്നാലും സിൽ

ന്നെ, ലൊകത്തിലും എറ്റം വി.ശഷ വാനുസിന് ലും ത് മൊമെഥയെർസി

മായി നിളെളുടെ നെരെയും സംസ നാലും, ഇങ്ങിനെ ഞങ്ങളാൽ നി

{hം ചെയ്തു എന്ന ഞങ്ങൾക്കുള്ള മങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെ

നൊ ബാധത്തിന്റെ റ സാക്ഷി ത ട്ട ദൈവത്തിന്റെ റ പുത്രനായ യെ

ന്നെ ആകനു. ശു ക്രിസ്തു അതെ എന്നും, അല്ല എ

ചമ്പ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ വായി' നും ആയിരുന്നില്ല, അവനിൽ അ

ക്കുക എങ്കിലും, അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എ , തെ എന്നത്രെ ആയിരുന്നത്.

ങ്ക ലും ചെയ്യുന്നവയെ അല്ലാതെ,മറ്റ പം എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളാൽ ചെമെദ

കാഴ്വങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴു | വത്തിന മഹത്വത്തിനായിട്ട ദൈ

തുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അവസാനത്തൊ വത്തിന്റെ വാശത്തങ്ങൾ എല്ലാം

ളവും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുംഎന്ന ഞാൻ അവനിൽ അതെ എന്നും, അവനി

ആശപ്പെടുന്നു : ൽ ആമെൻ എന്നും ആകനു.

ഛ അപ്രകാരം തന്നെ കരാവാ വ. വിശൈഷിച്ചു ഞങ്ങളെ നി

യ യെശുവിന്റെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ അളൊടും കൂടി ക്രിസ്തുവിൽ സ്ഥിര

ഞങ്ങൾക്കുള്ളത പൊലെ, ഞങ്ങളും പെടുത്തുന്നവനും, നിമ്മ അഭിഷെ

നിങ്ങൾക്കുള്ള ആനന്ദമാകുന്നു എ കം ചെയൂവനും ദൈവം തന്നെ.

ന്ന നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഒരു ഭാഗമായി | വ.വ. അവൻ നമെ മുദ്രയിട്ടിട്ടും,

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലൊ. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആത്മാവി

ഫG) വിശെഷിച്ചും cരം നിശ്ചയ' ന്റെ അച്ചാരത്തെ തന്നിട്ടുമുണ്ട്.

ത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം ഉപകാ വമ്പ. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷ

ൻം ഉണ്ടാകവാനായിട്ട മുമ്പെ നി , മിപ്പാനായിട്ട, ഞാൻ ഇതവ തെയും

ങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാനും, കൊറിന്തിലെക്കു വന്നില്ല, എന്ന എ

ചണ്ഠ നിങ്ങളുടെ വഴിയായി മക്കെ ന്റെ ആത്മാവിന് സാക്ഷിയായിട്ട

ദൊനിയായിലെക്കു പൊകവാനും, ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു.

പിന്നെയും മക്കെദൊനിയായിൽനി പര് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനെ
ബ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാ ര് ഞങ്ങഠം കത്തവ്യം ചെയ്യുന്നു എ

നും, നീങ്ങളാൽ യെഫ്രദിയായി ന്ന വെച്ചല്ല, ഞങ്ങഠ നിങ്ങളുടെ

ലൈക അനുയാത്ര അയകപ്പെടുവാ സന്തൊഷ ത്തിന് സഹായക്കാർ അ

നും ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ബ്രെ ആകുന്നത്. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങ

ഫൗ അത്കൊണ്ടു ഞാൻ ഇങ്ങിനെ  ും വിശ്വാസത്താൽ നിലനില്പന്നു.

നിശ്ചയിച്ചത് അജാഗ്രതയെ പ്രയൊ

ഗിച്ചുവൊ? അല്ലെങ്കിൽ എങ്കൽ അതെ



വ കൊറിന്തിയക്കാർ വ. അ.
മ്പവുC)

വ അദ്ധ്യായം.

ഥ താൻ അവരുടെ അടുക്കലെക്കു വ

രാഞ്ഞതിന്റെ ഹെതുക (X.-നു ഭൂ

ക്ടനാക്കപ്പെട്ട ആളിന്റെ സംഗ

തി.-ഛ. അവൻ എല്ലാടവും പ്ര

സംഗം ചെയ്യുന്നതിനാലുള്ള സിലി

എന്നാൽ ഞാൻ ദുഃഖത്തൊടെ നി

ങ്ങളുടെ അടുകലെക്കു പിന്നെയും

വരികയില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ എന്റെറ

ഉള്ളിൽ നിശ്ചയിച്ചു.

. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ദുഃ |

ഖിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ എന്നാൽ

ദുഃഖകപ്പെടുന്നവനല്ലാതെ എന്നെ

സന്തൊഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആർ?

മ്പ വിശൈഷിച്ചും ഇനിക്കുള്ള സ

തൊഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിക്കുമു

ള്ളത ആകുന്നു എന്ന, ഇന്ദി- ന്

ങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ഉറ

പ്പുണ്ടാകകൊണ്ട്, ഞാൻ വരുമ്പോൾ

ഇനിക്ക സന്തൊഷമുണ്ടാകെണ്ടുന്നവ

രിൽനിന്ന ഇനിക ദുഃഖം ഉണ്ടാകാ

തെ ഇരിപ്പാനായിട്ട, ഞാൻ ഇതി

നെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി.

രം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വളരെ സ

വിശൈാൽ ക്ഷമിച്ചു, [അവനെ]

ആശപസിപ്പിക്കെണും.

വ്വ അത്കൊണ്ടു നിങ്ങം നിങ്ങളു

ടെ സ്റ്റൈഹത്തെ അവനിലെക്കു ഉറ

പ്പിക്കെണം എന്ന ഞാൻ നിങ്ങളൊ

ട അപെക്ഷിക്കുന്നു.

ൻ എന്തെന്നാൽ ഇതിനായിട്ടും,

ഞാൻ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും അ

നുസരണമുള്ളവരാക്നുവൊ എന്ന

നിങ്ങളെ കുറിച്ചു ബ അബ

റിവാനായിട്ട എഴുതി.

ചം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരൊട

വല്ലതും ക്ഷമിക്കുന്നുവൊ, ഞാനും

ക്ഷമിക്കുന്നു: എന്തുകൊണ്ടനാൽ

ഞാൻ വല്ലതും് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ,

അത അവനൊട ഞാൻ നിങ്ങളു.

ടെ നിമിത്തമായിട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ

സന്നിധാനത്തിൽ ക്ഷമിച്ചു;

ച്ച അത നാം സാത്താനാൽ ജയി

കപ്പെടാതെ ഇരിപ്പന.യിട്ട ആക

ന്നു; എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ റ

ഉപായങ്ങളെ നാം അറിയാത്തവ

അല്ല .

ഫ.വ. "T വിശൈഷിച്ചും ഞാൻ ക്രി

സ്തുവിന്റെ സുവിശൈഷത്തെ [പ്ര

-

ങ്കടത്തൊടും മനൊ വൃസനത്തൊ സംഗിപ്പാനായിട്ടു ത്രാവാസിൽ

ടൂം, വa.തെ കണ്ണനിരുകളൊടും ക്ര വന്ന, ഇനിക്കു കാവ്ന ൽ ഒരു

6 ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി : അത വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടപ്പൊൾ,

നിങ്ങൾ ദുഃഖികപ്പെടുവാനായിട്ടല്ല, | ചന. ഞാൻ എന്റെ സഹൈാദര

നിങ്ങളെ,ാട ഇനിക എറ്റവും ഉ| നായ തിരുസിനെ കാണാക്ലകൊ

ണ്ടാകുന്ന സ്റ്റൈഹത്തെ നിങ്ങൾ അ, ണ്, എന്റെ ആത്മാവിൽ ഇനിക

റിവാനായിട്ട അക്രെ. ഒട്ടും സൌഖ്യം ഉണ്ടായില്ല. ആക

@ എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ എ യാൽ ഞാൻ അവരൊട യാത്ര പ

ല്ലാവരെയും ഭാർപ്പെടുത്താതെ, വല്ല റഞ്ഞുകൊണ്ട്, അവിടെനിന്ന മ

വനും ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അ കെദൊനിയായിക പൊയി.

വൻ എന്നെ കറെ മാത്രമല്ലാതെ ദുഃ

ിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

നു ഇപ്രകാരമുള്ളവന പലർാലും

ഉണ്ടായ •രം ശിക്ഷ മതി.

ആയതകൊണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള

വൻ അത1ദുഃഖത്താൽ വിഴുങ്ങപ്പെ

ഛ. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ എപ്പൊഴും

ക്രിസ്തുവിങ്കൽ ജയസി.താഷപ്പെടു

തൃകയും, എല്ലാട രശും ഞങ്ങളെ

ബ05്നു. അബ കുറിച്ചുള്ള അറി

വിന്റെ വാസനയെ വെളിപ്പെടു

തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്
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ടാതെ ഇിപ്പാനായിട്ട, നിങ്ങൾ സ്കൊത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ.
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ക@ എന്തെന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന

വർിലും നശിച്ചുപൊകുന്നവിലും

ഞങ്ങ് ദൈവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ

സുഗന്ധമ കന്നു. --

 ു ഇവചൊ മരണത്തിലെക്കു മ

രണവാസനയും, അവക്കൊ ജീവ

ങ്കലൈക ജീവ വാസനയും ആക

ന്നു. വിശെഷിച്ചും •രം കായ്യങ്ങൾ

ക സമതഥൻ ആൻ?

ച് എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവ

ത്തി വെൻ റ വചന6 തത വ ു 3,ാക്കുന്ന

പലർ എന്ന വെ_ാലെ അല്ല : പസമാ

ത്ഥത്തിൽനിന്നുള്ള പൊലെ യും, വൈദ

വ ത്തിൽനിന്നുള്ള പൊലെയും, ഞ

ങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ക്രി.

സ്തുവിൽ സംസാരിക്കുന്നു.

ബ അദ്ധ്യായം.

. ചൌല്പസി യെൻറ ദൈവശുശ്ര ല-

് ട ഒരു (വ_ശം സ്._സ്) ന് 0്യ)യു ~ l-l.

പ്രമാണത്തിന്റെയും സുവിശൈ

ഷത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷ 39് ത

മ്മിലുള്ള ഭൊളെദം.

തെങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ

യും പ്രശംസിപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നുവൊ?

അല്ലെങ്കിൽ ചിലക്സ് എന്ന പൊലെ,

നിങ്ങൾക്കു പ്രശംസയുള്ള ലെഖനങ്ങ

ം എങ്കിലും, നിങ്ങളിൽനിന്ന പ്രശം

സയുള്ള ലേഖനങ്ങ്) എങ്കിലും ഞ

ങ്ങൾക്ക് ആവശ്ശ്യമുണ്ടൊ?

വ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എ

ഴുതപ്പെട്ടതും, സകല മനു ുത്താലും

അറിയപ്പെട്ടതും വായിക്കപ്പെട്ടതു

മായ ഞങ്ങളുടെ ലെഖനം നിങ്ങൾ

തന്നെ ആകനു:

മ്പ എന്തെന്നാൽ മഷികൊണ്ടല്ല,

ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ

വിനാൽ തന്നെ; കൽപലകകളില

ല്ല. ഹൃദയത്തിലെ മാംസമായുള്ള പ

ലകകളിൽ തന്നെ എഴ തപ്പെ- ഞ

ചെൻറ ലെഖനം നിങ്ങഠം ആകനു

എന്ന സ്പഷ്ടമായി പ്രസിദ്ധമാക്കപ്പെ

ട്ടവർാക നു.

ര. ഇപ്രകാരമുള്ള നിശ്ചയം ഞങ്ങ

ൾക്ക ക്രിസ്തു മൂലമായിട്ട ദ്വൈവത്തി

6 ലക്ക ഉണ്ട് :

ഭൂ ഞങ്ങളിൽനിന്ന് എന്ന പൊലെ

തനെ വല്ലതും ചിന്തിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ

തന്നെ സമത്ഥന്മാരാക്നു എന്ന ഋ്;

ഞങ്ങളുടെ സാമത്തും ദൈവത്തിൽ

നിന്നു തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു.

് അവനും ഞങ്ങളെ പുതിയ നി

യമത്തിന്റെ സാമ ീവ്രമുള്ള ശുശ്രൂ

ഷ കാരാക്കി : എഴുത്തിന്റെ ഠ അല്ല,

ആത്മാവിന്റെ റ അഖ്ത്ര : എന്തു കൊ

ണ്ടെന്നാൽ എഴുത്ത കൊല്ലനു. എന്നാ

ൽ ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു.

് കല്ലുകളിൽ എഴുത്തുകളാൽ കൊ

ത്തപ്പെട്ട മരണ ശുശ്രൂലേ, മെ96ശ

യുടെ ഒഴിഞ്ഞുപൊകന്ന മുഖയെശാഭ

യുടെ നിമിത്തം അവ ജെ. റ മുഖ

ത്ത സൂക്ഷിച്ചു നൊക്കുവാൻ യിസ്രാ

എൽ പുത്രന്മാക് കഴിയാത വണ്ണം,

മഹതപമുള്ളതായിരുന്നു എങ്കിൽ,

വ്വ ആത്മാവ് ഹെറ ശുശ്രൂഷ എത്ര

യും വിശൈ ഷ്വൽ മഹതപമുള്ളതാക

യില്ല ിയാ?

ൻ എന്തെന്നാൽ ശിക്ഷാ വിധിയു

ടെ ശുശ്രൂഷ മഹതപമെങ്കിൽ, നീ

തിയുടെ ശുശ്രൂഷ എത്ര അധികമാ

യി മഫ് രൂപത്തിൽ വിശൈലിക്കുന്നു.

ഥം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മഹത്വ

പ്പെട്ടിരുന്നതിനും ംസം സംഗതിയി

ൽ, എത്രയും വിശൈഷിക്കുന്ന മഹ

തപത്തിന്റെ ഹതുവായിട്ട, ഒട്ടും

മഹത്ഥം ഉണ്ടായില്ല. -

ം. എന്തെന്നാൽ ഒഴിഞ്ഞു പെ" യ

ത മഹതച്ചെത്താടെ ഇരുന്നു എങ്കി

ൽ, നിലനില്ക്കുന്നത് എറ്റവും അ

ധികം മഹത-മു ു താകനു.

ഫ്റ് ആകയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്ര

ങ്ങച്ചാൽ ശുശ്രൂഘിക്കപ്പെട്ട ട്രിസ്തുവി
കാരമുള്ള ആശയുണ്ടാകകൊണ്ടു, ഞ



വ കൊറിയക്കാർ ര' അ. നുൻ

ങ്ങൾ വളരെ വൈധഴ്ചവാക പ്രയൊ

ഗിക നു |

കമ്പ വിശേഷിച്ചും ഒഴിഞ്ഞുപൊ

കവാനുള്ളതിന്റെ റ അവസാനത്തി

ന യിസ്രാഎൽ പുത്രന്മാർ ന്യൂക്ഷി

ച്ചനൊക്കാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട, മൊ

ശൈ തന്റെ റ മുഖത്ത ഒരു മൂടലിനെ,

ഇട്ടത പൊലെ അല്ല :

cര. എന്നാലൊ അവരുടെ ബുദ്ധി

കൾ അന്ധതപ്പെട്ടിരുന്നു : എ ചെന്തു

ന്നാൽ ഇന്നു വരെ0ക്കും പഴയനിയ

മം വായികപ്പെടുമ്പോൾ, ആ മൂടൽ

തന്നെ നീക്കപ്പെടാതെ ഇിക്കുന്നു;

അത ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ാG) എന്നാൽ ഇന്നാം വരെയും

മൊഗെ വായിക്കപ്പെട്ടു ബൊം, ആ

മൂടൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെമൽ

കിടക്കുന്നു. -

ഫൗ എങ്കിലും അത് കതരാവിലെ

ക തിരിയുമ്പൊൾ, ആ മൂടൽ നിക

ഒപ്പ് ഠ.

ഫ5 വിശെഷിച്ച കത്താവ് ആ ആ

തമാവ ആകുന്നു. പിന്നെ കത്താവി

മെൻറ ആത്മാവ എവിടെ ആകനു

വൊ, അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്.

ഫവൃ എ:ാലൊ നാം എല്ലാവരും

മൂടപ്പെടാത്ത മുഖത്തൊടെ കതാ

വിന്റെ മഹത്വത്തെ ഒരു കണ്ണാടി

യിൽ എന്ന പൊലെ കണ്ടു, കത്താ

വിന്റെ ആത്മാവിനാൽ ുന്നപൊ

ലെ തന്നെ , ആ ഛായയായിട്ട ത

നെ മഹത്വത്തിൽനിന്ന മഹതപ

തിലെക്കു മദുരൂപപ്പെടുന്നു.

ര്) അദ്ധ്യായം.

. പ്രസംഗം ചെയ്യുന്നതിനു പെ"ലു

സിനെൻറ പർമാ തഥവും ഉ സാഹ

വും _5 ആയത ന വെണ്ടി അ

വൻ അനുഭവിച്ച ദണ്ഡങ്ങളും.

ആകയാൽ ഞങ്ങിക രം ശുശ്ര

ണയെ ലഭിച്ച പ്രകാരം, ഞങ്ങൾ ത

ള രുന്നില്ല.

വ അവലക്ഷണമുള്ള രഹസ്പ കാ

യ്ത്വങ്ങളെ വെറുത്ത കളഞ്ഞു, കെ? ശല്

ത്തൊടെ നടക്കുന്നതുമില്ല ; ദൈവ

തിന്റെ റ വചനത്തെ വഞ്ചനയായി

പ്രയൊഗിക്കുന്നതുമില്ല , സതൃത്തെ

വെ ളി പ്ലടതുന്നതിനാൽ, 6 ദെവ

ത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സകല മനുഷ്യ

രുടെയും മ നസ്സാക്ഷിക്കും ഞങ്ങളെ

തന്നെ പ്രശംസിക നു.

ബ പിനെ നയും ഞങ്ങളുടെ സുവി

് ശഷം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ,

അത് നശിച്ചപൊകുന്നവ# മറഞ്ഞി

രിക്കുന്നു.

ര. അവ ി കൈദ്വത്തിന്റെ റ ഛാ

യയാകുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ റ മഹതപ?

♔. സുവിശെഷ 8ൽിനെ റ വെളിച്ചം

പ്രകാശിക്കാതെ ഇർിപ്രാനായിട്ട ഇ

ഹലൊകത്തിന്റെ ദൈവം വിശ്വ

സികാ ത്തവരുടെ ബുദ്ധികളെ കരു

ടാക്കി.

@ ഫൂ,ചെന്നു.ന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ

തന്നെ അല്ല, ക താവായ ക്രിസ്തു ചെയ

ശുവിനെയും, യെശുവിന്റെ നിമി

ത്തം ഞങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശു

ശുഷ്കാരെന്നും പ്രസംഗിക്കുന്നു.

സ്ന എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ഇരുളിൽ

നിന്ന വെളിച്ചം പ്രകാശിപ്പാൻ ക

ല്പിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവം, യെശു ക്രിസ്റ്റ

വിനെൻറ ുഖ തിലു ള ദൈവ തി

റെൻറ മഹതച്ചെത്ത കറിച്ച് അറി

വിന്റെ റ വെളിച്ചം നൽകവ ൻ.]

ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രകാശി

ഭൂ എന്നാൽ ശ ിയുടെ ശ്രഷ്ടത്

ഞങ്ങാലല്ല ദൈവ 9ൽ തന്നെ

ആ കെണ്ടുന്നതിന്, ഞങ്ങാംതം

നിക്ഷെ പം മണ്ണാത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ട്.

വ്വ ഞങ്ങൾ സകല വി ധ ലും ഉ

വദ്രവ പ്ല നു, എങ്കിലും വലഞ്ഞ

ഷ ഉണ്ടാകകൊണ്ട്, ഞങ്ങ് Xക്ക കരു ്പകന്ന ഋ , വല്ല ക -6:പ്പ് നു. ഘ



മ്പ, ൻo !, വ കൊറിനിയക്കാർ @ അ,

ങ്കിലും ബുദ്ധി മടുപ്പായിട്ടില്ല ; |

ൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, എങ്കിലും

കൈ വിടപ്പെടുന്നില്ല , താഴെ തള്ള

പ്പെടുന്നു. എങ്കിലും നശിച്ചുപൊക

നില്ല;

.ം യെശുവിന്റെ ജിവനും ഞ

ങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകാശിക

പ്പെടെണ്ടുന്നതിന്, കതാവായ യെ

ശുവിന്റെ മരണത്തെ എല്ലാറ്റൊ

ഴും ശരീരത്തിൽ ചുമന്നിരിക്കുന്നു.

ഫഫ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങളു.

ടെ മരണമുള്ള ജഡത്തിൽ യെശു

വിന്റെ ജീവനം പ്രകാശിക്കപ്പെ

ടെണ്ടുന്നതിന്, ജിവിച്ചിരിക്കുന്ന തെ

ങ്ങൾ എല്ലാറ്റൊഴും യെശുവിന്റെ

നിമിത്തം മർനെഠത്തിലെക്കു ഏല്പിക്ക

പ്പെടുന്നു.

ചവ ആയത കൊണ്ടു മരണം ഞ

ങ്ങളിലും, ജീവൻ നിങ്ങളിലും വ്യാ

പർിക്കുന്നു.

കമ്പ. ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. അത്കൊ

ണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്ന എഴുതപ്പെ

ട്ട പ്രകാരം, വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ

ആത്മാവ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി. ഞ

ങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു, അത്കൊ

ണ്ട്, പറയുന്നു :

.cരം കാവായ യെശുവിനെ ഉ

യിപ്പിച്ചവൻ ഞങ്ങളെയും യെശു

വിനെ കൊണ്ട് ഉയിപ്പിച്ച, നിങ്ങ

ജൊട ക്രടെ നിര്തുമെന്ന അറിഞ്ഞി

രിക്കുന്നു.

ച@ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ പരിപൂ

ണ്ണമായുള്ള കൃപ പലരുടെയും സ്കൊ

ത്രത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹതച്ച

ത്തിനായിട്ട വരി കണ്ടുന്നതിന,സ

കലവും നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടി ആക

നു.

.ുന്നു ഇത് ഹെത്തുവായിട്ട ഞങ്ങൾ

തളരുന്നില്ല; എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ

പുറത്തെ മനുഷ്യൻ നശിക്കുന്നു എ

ങ്കിലും, അകത്തെ മനുഷ്യൻ ദിനം |

. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ക്ഷ

ണ്ടം മാത്രം നില്ക്കുന്നതായി, ലഘു

വായുള്ള നമ്മുടെ ഉപദ്രവം, ഏറ്റ

വും അധികം വൈശ്രഷ്ട മായും ന'ആ

മായുമുള്ള മഹത്വത്തിന്റെ റ ഘന

ത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ;

ചവ്വ നാം കാണപ്പെടുന്ന കാഴ്ചങ്ങ

ളിലെക്കു അല്ല, കാണപ്പെടാത്ത കാ

യ്യങ്ങളിലെക്കു അത്രെ നൊകിയിരി

ക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ കാണപ്പെടുന്ന

കാഴ്വങ്ങൾ അന് തൃമുള്ളവയാകുന്നു ;

എന്നാൽ കാണപ്പെടാത്ത കാട്ടുങ്ങ

ൾ നിതൃമുള്ളവയാകുന്നു.

G അപ്ലോയം.

. നിതൃ മഹത്വത്തിന്റെ ആശ

യൊടും -ൻ അതിന്റെയും പൊ

തുവിലുള്ള വൃായവിധിയുടെയും

നിശ്ചയത്തൊടൂം അവൻ. നല്ല മ

നൊബൊധത്തെ നിലനിര്വാ

ൻ അദ്ധ്വാനപ്പെടുന്നത്.

വഎന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ അം

ക്രടാരമാകന്ന ഭൂമിക്കടുത്ത ഭവനം

അഴിഞ്ഞ പൊയാൽ, സുത്തിൽ

നിതൃമുള്ളതായി, ദൈവത്തിൽനിന്ന

ഒരു ഭവനം കൈകളാൽ ത്കപ്പെ

ടാത്ത ഒരു വീട നമുക. ഉണ്ട് എന്ന

നാം അറിയുന്നു.

വ എന്തെന്നാൽ സചഗ്ഗത്തിലുള്ള ന

മ്മുടെ ഭവനം കൊണ്ട് മെൽ ധരി

ക ദൈപ്പട്ടുവാൻ എറ്റവും ആഗ്രഹി

ച്ചുകൊണ്ടു നാം ഇതിൽ ഞനുങ്ങുന്നു :

ബ അപ്രകാരം ധരിക്കപ്പെട്ടവരാ

യാൽ, നാം നഗ്ന നാരായി കണ്ടെ

ത്തപ്പെടുകയില്ല.

ര എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ [ംരം) ക്ര

ടാരത്തിലിരിക്കുന്ന നാം ഭാൻളെപ്പട്ട

ഞഅങ്ങളുന്നു നാം ധരിക്കപ്പെടാതെ

ഇരിപ്പാനായിട്ടല്ല, മരണം ഭിവ

നാൽ വിഴങ്ങപ്പെടെണ്ടുന്നതിന, മെ

ലായി ധരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടതെ

പ്രത്യും പുതിയതാക്കപ്പെടുന്നു. | ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.



വ കൊറിയക്കാർ ട്ര അ. മ്പൻഫ

ആ പിന്നെ •രം കായ്യത്തിന് തന്നെ

നമ്മെ ഒരുക്കിയവൻ ദൈവം (ആ

കുന്നു.) അവൻ ആത്മാവിന്റെ അ

ച്ചാuത്തെയും നമുക്ക് തനു

നൂ അത്കൊണ്ടു നാം ശരിരത്തിൽ

കട'യിരിക്കുമ്പൊൾ, കതാവിൽനി

ന്ന ദൂരതുള്ളവരാകുന്നു എന്ന അറി

ഞ്ഞ, നാം എല്ലാട്ടൊഴും വൈധഴ്ച

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

9 (എന്തെന്നാൽ നാം കാഴ്ചകൊ

ണ്ടുല്ല വ ശാസം കൊണ്ടു നടക്കുന്നു:)

ൻ ആകയാൽ നാം ധൈയ്യപ്പെട്ട,

ശരീരത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുവാനും

ക്താവിനൊട ക്രടെ ഇരിപ്പാനും

വിശൈ ഷാലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ൻ ആകയാൽ കൂട്ടിയിരുന്നാലും ദു

ർത്തിരുന്നാലും നാം അവന് ഇഷ്ടമു

ള്ളവർാകവാൻ നാം ശുക്ലാന്തിപ്പെ

ടുന്നു.

ഫ്ഠ എന്തെന്നാൽ നാം എല്ലാവരും

ശരീരത്തിൽ ചെയൂ കമങ്ങൾ, നല്ല

തായാലും ആകാത്ത,തായാലും , അവ

നവൻ ചെയു, പ്രകാരം കൈക്കൊ

ചെളണ്ടുന്നതിന്, ക്രിസ്തുവിന്റെ നൂാ

യാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കാണപ്പെ

ടെണ്ടി വരും.

ച്ച ആയതകൊണ്ടു കത്താവിന്റെ

ഭയങ്കരത്തെ അറിക്കൊണ്ട ഞങ്ങഠം

മനുഷ്യരെ അനുസരിപ്പിക്കുന്നു; എ

ന്നാലൊ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്കൽ വെ

ളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ബ

നൊബൊധങ്ങളിലും ക്രടെ വെ

ളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഞാൻ ആശ

പ്പെടുന്നു.

ഥവ എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങ

ളെ തന്നെ പിന്നെയും നിങ്ങളൊട

പ്രശംസിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഹൃദയ

ത്തിലല്ല, കാഴ്ചയിൽ പുകഴ്ന്നവരൊ

= [ഉത്തരം പറവാൻ) നിങ്ങൾക്ക

വല്ലതും ഉണ്ടാsകണ്ടു്തിന, ഞങ്ങ

ഒ:ു കുറിച്ച പൂകഴുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്

ചമ്പ എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഭ്രാന്തു

ള്ളവർ.യാലൊ, 6 ലെവത്തിനായി

ട്ടം, ഞങ്ങൾ സുഖബാധമുള്ളവരാ

യാലൊ, നിങ്ങൾക്കായിട്ടും ആകുന്നു.

ഛ. എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ

സ്റ്റൈഹം ഞങ്ങളെ നിബന്ധിക്കുന്നു :

അതെന്ത.കൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവിക്കും

വെണ്ടി ഒരുത്തൻ മരിച്ചു എങ്കിൽ,

അപ്പൊൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നു ഠ

ച@, അവൻ എല്ലാവകം വെണ്ടി

മരിച്ചത്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ പി

നെ തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല, തങ്ങൾക്കു വെ

ണ്ടി മരിച്ച ഉയി തുനിററവനാ

യിട്ടു തന്നെ ജിവികെണ്ടുന്നതിന്,

എന്നും, ഇങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ നീണ്ണയി

ക്കുന്നു.

ചന്ദ്ര ആയതകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ഇത

മുതൽ ഒരുത്തനെയും ജഡപ്രകാരം

അറിയുന്നില്ല : അത്രയുമല്ല ഞങ്ങൾ

ക്രിസ്തുവിനെയും ജഡപ്രകാരം അറി

ഞ്ഞ് എങ്കിലും ഇപ്പൊൾ ഇനി മെൽ

ഞങ്ങൾ (അവനെ) അറിയുന്നില്ല.

ച് അത്കൊണ്ട ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തു

വിൽ ആകന്നു എങ്കിൽ, അവൻ ഒ

രു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു. പഴയ

കാഴ്ചു.ങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുപൊയി; കണ്ടാ

ലും സകലവും പുതിയതായി തiന്നു.

ഫവൃ സകലവും ദൈവത്താൽ ആ

കുന്നു , അവൻ നമെ തന്നൊട യെ

ശു ക്രിസ്തുവിനാൽ സംയൊജിപ്പിക

യും, സംയൊജിപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ

ഒയ ഞങ്ങൾക്ക് തർികയും ചെയ്തു :

്ഥൻ അ6്തിനെതന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൽ

ദൈവC ലൊകത്തെ, അവരുടെ അ

പരാധങ്ങളെ അവക കണ്ടുകിടാ

തെ, തനിക്കു തന്നെ സംഖയാജിപ്പി

ച്ചുകൊണ്ടു ഇരുന്നു; സംയൊജ പ്പി

മെൻറവചനത്തെ ഞങ്ങളfൽ ഭർ6 മ

ല്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു.

വം അത്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവി

ന വെണ്ടി സ്ഥാനാപതികൾ ആക

ബട തരുന്നു.
ന്നു, അപ്രകാരം ദൈവം ഞങ്ങളെ



മ്പസർവ് പ കൊറിയക്കാ? :) അ.

കൊണ്ടു നിങ്ങളൊട അപെക്ഷിപ്പി സ്ത്ര ശുദ്ധിയിലും, അറിവിന് ലും,

ക നൂ : നിങ്ങൾ ടെലവതൊട യെ ! ദ1ഘ ക്ഷമയ ലും ദയയിലും, പരി

ജൂതപ്പെട്ടിരിപ്പിൻ എന്ന ഞങ്ങൾ ക്രി|'ശുദ്ധാത്മാവിനാലും, മയമില്ലാത്ത

സ്ക്വിന പകldം ന1ങ്ങളൊട പ്ര9 |  ുഹത്താലും,

ിക്കുന്നു. സത്യത്തിന്റെ റ വചനത്താലും,

വും എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ നാം അ | ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാലും, വ. ല

വനിൽ ദൈവത്ത ന നിതി ആക |ത്ത മാഗആം ഇടത്ത ഭാ തുള്ള ന് തി

പ്പെടെണ്ടുന്നതിന്, അവൻ ഒരു പാ |യുടെ ആയുധങ്ങളും,

പവും അറിയാത്തവനെ നമുക്കു വെ | വ്വ മാനത്താലും, അവമാനത്ത 9ലും ;

ണ്ടി പാപമാക്കി. ദുക്മിതിയാലും, സൽകിത്ത്യാലും,

ന്നു അദ്ധ്യായം. |വഞ്ചകന്മ തെന്ന പൊലെ എങ്കിലും

- സതൃമുള്ളവർ ;
ബ ശുശ്ര ഷയിൽ പൌല്പസ കാണ് ൻ അറിയപ്പെടാത്തവർ എന്ന പൊ

ച്ച വിശപാസ്സംഗതി -ഛ. വി ലെ, എങ്കിലും നല്ലവണ്ണം അറിയ

ഗ്രഹാരാധനകാർ ര് നിന്ന :ി ിപ്പ്. മരിക്കുന്നവർ എന്ന പൊ

ഞ്ഞിരിക്കെണാ6 മനുള്ള ബുദ്ധി ഉ ലെ, എങ്ക ലും കണ്ടാലും ഞങ്ങഠം ജി

വും ദൃശ്ഠ . വിക്കുന്നു. ശിക്ഷിക ചെപ്പട്ടവർ എന്ന

പിനെയും നിങ്ങൾ ദൈവത്തി പെ. ലെ, ഘ,ങ്കിലും കൊല്ലപ്പെടാതെ

ന്റെ കൃപയെ വൃഭഥമായി പ്രാപി ഇരിക്കുന്നു;

, ക്കാതെ ഇൽ കെ.ബട്ടുന്നതിനു [അവ മം ദുഃഖപ്പെടുന്നവർ എന്ന പൊ

നൊട.) ക്രടെ പ്രവൃത്തിക്കാൻായി ലെ, എങ്കിലും എല്ലാട്ടൊഴും സാ
് ഞങ്ങൾ് നിങ്ങളൊടും അനെപക്ഷി ഷപ്പെടുന്നു. ദരിദ്രാട അണ പൊ

} ബ. ലെ പങ്ക ലും പലരെയും സഞ്ചന

വ. (എന്തെന്നാൽ അവൻ പറയു വാർ-ക നൂ : ഒന്നുമില്ലാത്തവർ എ

; ന്നു, ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കാലത്തിൽ ഞാൻ ന 6്വപ96 ല് , എങ്കിലും സംബബ

: നിനെ ചെവിക്കൊണ്ടു, അക്ഷ യുടെ യും അനുഭവിക്കുന്നു.

; ; നാളിൽ നിനക്ക് സഹായിക്കയും, ഫഫ 6.കാറിന്ത്, യകാരൻ, ഞങ്ങളു.

l ചെയ്തു കണ്ടാലു്. ഇപ്പൊൾ ആ ു ടെ വായ നിങ്ങൾക്കായി തുറന്

} ജമുള്ള കാലം : കണ്ടാലും ഇപ്പൊൾ ക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം വിസ്താ

, ആ അക്ഷയുടെ നാൾ അg്കുന്നു.) അമാക്കപ്പെടുന്നു.

ബ ശുശ്രൂഷ ആകൊപിയ പെട് ഫപ ഞ്ളിൽ നിങ്ങം ഞെരുക്ക

തെ ഇിപ്പാൻ ഒന്നിലും ഒരു വ രു പ്പെടുന്നില്ല എന്ന്വൽ നിങ്ങൾ നി

ദ്ധത്തെയും ഉണ്ടാക്ക'തെ, ഞു ടെ ു. ദയങ്ങളിൽ തന്നെ ചെഞ

-l. രം സകലത്തിലും ഞങ്ങളെ തന്നെ രൂകപ്പെട്ടിരിക നു.
.

-

-

{ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്ര ഷക്കാൻായി . ആകയാൽ ആ പ്രതിഫല
'

വിയെശഷതപ്പെടുത്. നു, വള്ള അ കാ ത്തിനായിട്ടു തന്നെ നിങ്ങളും വിസ്താ

മയിലും, ഉപദ്രവങ്ങളിലും ആവ ർപ്പെട്ടിരിപ്പിൻ എന്ന ഞാൻ (എ

ശൃംങ്ങളിലും, ്ഞ രുകങ്ങ3ിലും, നെ റ) മക്കളൊട എന്ന പോലെ പ

@ അടിക് 'ലും, കാവലുകളെ ലം, റയുന്നു

കലഹങ്ങളിലും, അദ്ധ-ാനങ്ങ'ള' .-ര നിങ്ങ് അവിശ്വാസിക

- ലും, ജാഗരണങ്ങളിലും, ഉപവാസ ജെ 9 - ഒരു അകത്തിൽ പാക

ങ്ങളിലും ; പെടാതെ ഇ\ പിൻ: എന്തെന്നാൽ



വ, കൊറിന്തിയക്കാർ അ. മ്പൻമ്പ

നീതിക അക്രമത്തൊട എന്ത സം; കിടില്ല, ഒരുത്ത നൊടും വൃാജം ചെ

ബന്ധമുള്ളൂ? വെളിച്ചത്തിനും ഇരു യൂിട്ടില്ല.

ളിനൊട എന്തൊരു ഐ കൃതയുള്ളൂ? - [നിങ്ങൾക്കു കറ്റ വിധിപ്പാ

.C.G) ക്രിസ്തുവിന ബലിയാലിനൊ നായിട്ട ഞാൻ ഇതിനെ) വപറയു

ട എന്തൊരു ചെച്ചയുള്ള ? അല്ലെങ്കി; ില്ല; (നിങ്ങളൊട] ക്രടെ മരിപ്പാ
ൽ വിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വാസ്യൊ ന o ക്രടെ ീവിപ്പാനും നിങ്ങൾ ഞ

ട എന്തൊരു ഒഹിയുച്ഛ? ; ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ട എന്ന

കൗ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തി; ഞാൻ മുബൈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ന വിഗ്രഹങ്ങളൊട എന്നൊരു യൊ ര നിങ്ങളുടെ ചെന്തെ എന്റെ

ജ്യതയുള്ളൂ? എന്തെന്നാൽ നിങ്ങക് വാക്സിന്റെ വൈധയ്യം വലിയത, നി

ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആല|

യം ആകുന്നു. ഞാൻ അവരിൽ ക

ടിയിരുന്ന, നടക്കും എന്നും; ഞാൻ

അവരുടെ ദൈവമായും, അവർ എ

ാൻറ ജനങ്ങളായും ഇരിക്കും എ

ന്നും ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രകാരം,

ഫ5 അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ അവരു

ടെ ഇടയിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. വെർ

പെട്ടിരിപ്പിൻ,അശുദ്ധിയുള്ളതിനെ

തൊടുകയും അരുത്, എന്ന കത്താവ

വ-lഠയുന്നു; എന്നാൽ 6താൻ നിങ്ങ

ളെ കൈക്കൊക്കയും,

ഫവൃ നിങ്ങൾക്കു പിതാവായിരിക

യും, നിങ്ങൾ ഇനിൿ പുത്രന്മാരും

പുത്രിമാരും ആയിരിക്കയും ചെയ്യും

എന്ന സവശക്തനായ കത്താവ് പ

ഠയുന്നു.

9 അല്പായം.

ഫ ശുദ്ധിക്കായി അവൻ ബുദ്ധിളപ

ദെശിക്കുന്നത്.-ബ ദുഃഖങ്ങളിൽ

നിന്ന ആശ്വാസത്തെ അവൻഅ

നുഭവിച്ചു എന്ന കാട്ടുന്നത്.

അത്കൊണ്ട്,പ്രിയമുള്ള വിതെ,ം അം

വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകകൊണ്ട്, ജ

ഡ അിലെയും ആത്മാവ്'ലെയും സ

കല മലിനതയിൽനിന്നും നഖമ്മ ത

6 ന് നാം, ശുദ്ധതയെ വൈഭവത്തൊ

ടെ തികച്ച, വെടിപ്പാക്കണം.

വ. ഞങ്ങളെ കൈക്കൊൾവിൻ: ഞ

ങ്ങൾ ഒരു തനൊടു. അനൂായം ചെ

ങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്റെ റ പ്രശംസ വ

ലിയത്. ഞാൻ ആശ്വാസത്താൽ പൂ

ണ്ണതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഞങ്ങളു.

ടെ സകല ഉപദ്രവത്തിലും എറ്റ

വും സഞൊഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

@ എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ മ കെ ദെ 9

നിയായിൽ വന്നപ്പൊൾ, ഞങ്ങളു.

ടെ ജഡത്തിന് ഒട്ടും സൌഖ്യം ഉ

ണ്ടായില്ല. ഞങ്ങൾ സകലത്തിലും സ

ങ്കടപ്പെട്ട ; പുറത്ത ശണ്ഠകളും, അ

കത്ത ഭയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

നു എന്നാലും താണzയുള്ളവ മെൻ ആ

ശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം തീരത്തുനി

ന്റെ വരവിനാൽ ഞങ്ങളെ ആ

ശ-സിപ്പിച്ചു;

തൃ അവന്റെ റ വരവിനാൽ മാത്ര

വുമല്ല, നിങ്ങളുടെ അത്യാഗ്രഹത്തെ

യും, നിങ്ങളുടെ സങ്കടത്തെയും, ഇ

നിക്ക വെണ്ടി നിങ്ങളുടെ ശുക്ലാന്തി

യെയും അവൻ ഞങ്ങളൊട അറി

യിച്ചിട്ട് അവൻ നിങ്ങളാൽ ആശപ

സിക്കപ്പെട്ടതായുള്ള ആശ്വാസത്താ

ലും ക്രടെ , അത്കൊണ്ടു ഞാൻ എ

റ്റവും സാലോപ്പെട്ടു.

വ്വ അമ്ലത്തിക ചെ"ടന്നാൽ ഞാൻ

ഒരു ലെഖനം കൊണ്ടു നിങ്ങളെ

ദുഃഖിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും, ഞാൻ അനു

താപപ്പെട്ടിരുന്നാലും, ഞാൻ അനുതാ

പപ്പെടുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ആ ില

ഖനം ക്രൈ നെർമെത്തക്ക മാത്രc എ

ങ്കിലും നിങ്ങളെ ദുഃഖിപ്പു ംgുന്ന

യൂിട്ട ഋ, ഒരുത്ത ഹൈനയും വഷളാ ഞാൻ കാണുന്നു.



മ്പൻ'അ' വ കൊറിയക്കാർ വ്വ അ.

ൻ ഇപ്പൊഠം ഞാൻ സത്തൊഷപ്പെ

ടുന്നു, നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കപ്പെടുന്നത

കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങൾ അനുതാപത്തി

നായിട്ട ദുഃഖപ്പെട്ടത്. കാണ്ടുമെത്ര: എ

ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും

ഞങ്ങളാൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇിപ്രാ

നായിട്ട നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ പ്ര

കാൻം ദുഃഖിച്ചു.

ചം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവ

ത്തിൻ പ്രകാരമുള്ള ദുഃഖം അക്ഷയി

ലെക്ക് അനുതാപപ്പെടാത്ത അനുതാ

പത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ലൊ

കത്തിലെ ദുഃഖം മരണത്തെ ഉണ്ടാ

ബം

ച്ച എന്തെന്നാൽ, കണ്ടാലും, നി

ങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ പ്രകാരം ദുഃഖ

പ്പെട്ടത് തന്നെ നിങ്ങളിൽ [ഘത്രി

ജാഗ്രതയെയും, അത്രയുമല്ല. എത്ര

പ്രതൃത്തരത്തെയും, അത്രയുമല്ല.(എ

ത്ര) ംരംകൃതെയ്യും. അത്രയുമല്ല,

{എത്ര] ഭയത്തെയും, അത്രയുമല്ല,

[എത്ര വാഞ്ചരയെയും, അത്രയുമല്ല,

[എത്ര) ഭക്തിവൈരാശൃചെത്തയും,

അത്രയുമല്ല, [ഘത്ര) പ്രത ക്രിയയെ

യും, ഉണ്ടാക്കി ? ംരം കയ്യത്തിൽ നി

ങ്ങൾ സകലത്തിലും ശുദ്ധമുള്ളവരാ

കന്നു എന്ന നിങ്ങൾ ബൊധം വരു

ത്തിയിരിക്കുന്നു.

.cവ. അത്കൊണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾ

ക എഴുതി എങ്കിലും, അത് അവ്വായം

ചെയ്യുവന്റെ നിമിത്തമായിട്ടല്ല,അ

നൂായം അനുഭവിച്ചവന്റെ നിമി

ത്തമായിട്ടുമല്ല, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞ

ങ്ങൾക്കുള്ള ജാഗ്രത ദൈവത്തിന്റെ

മുമ്പാകെ നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടെ

ണ്ടുന്നതിനത്രെ.

ചമ്പ ആയതകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ

ആശ_ാസത്തിര ഞങ്ങൾ ആ ശ്വസി

കപ്പെട്ടു. അത്രയുമല്ല, തിരൂസിന്റെ

ആത്മാവ് നിങ്ങളാൽ എല്ലാവരാ

ലും ആശപസിപ്പിക്കപ്പെട്ടത കൊണ്ട്,

ഠം എറ്റവും അധികമായിട്ട സാ

ത്തൊഷപ്പെട്ടു. -

ഛ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങ

ചെള്ള കുറിച്ച ഞാൻ അവനൊട വല്ല

തും പുകഴ്ചയായിട്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്എ

ങ്കിൽ, ഞാൻ ലജിക പെടുന്നില്ല.

ഞങ്ങൾ സകലത്തെയും നിങ്ങളൊ

ട സത്യമായിട്ടു പറഞ്ഞതപൊലെ

തന്നെ, ത്രൂസിന് മുമ്പാകെ ഞങ്ങ

ളുടെ പുകഴ്ച സ്തൃമായിട്ടു തിന്നു.

ച@ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും

അനുസർനെത്തെയും, നിങ്ങൾ ഭയ

ത്തൊടും വിറയലൊട്ടം അവന്റെ

കൈകൊണ്ട് പ്രകാർവും, അവൻ

ഒക്ബൊൾ, അവന്റെ ഉഠംപ്രീതി

നിങ്ങളുടെ മെൽ എറ്റം അധിക

മായിരിക്കുന്നു.

. ആ ആകയാൽ സകലത്തിലും നി

ങ്ങളെ കുറിച്ച ഇനിക്ക ഉറപ്പുണ്ടാക

കൊണ്ട് ഞാൻ സന്തൊഷപ്പെടുന്നു.

പ്ര അഭഋായം.

ഫ ശുദ്ധമുള്ളവക ഉപാകാരം ചെ

യ്തുകൊടുപ്പാൻ അവൻ ഉത്സാഹി

പ്പിക്കുന്നത്.--♔ ത്തൂസിന്റെ

യും മറ്റുള്ളവരെയും പ്രശംസി

ബ.

വിശൈ ലിഷ്ടം, സഹൈാദരന്മാരെ,

മഒക ദൈാനിയായിലെ സഭകളിൽ

നല്ല,പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തി വെൻറ

കൃപയെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊട അ

റിയിക്കുന്നു. -

വ. അതെന്തെന്നാൽ ഉപദ്രവത്താ

ലു ുള്ള ബഹു ശൈാധനയിൽ അവരു

ടെ സനൊഷത്തിന്റെ പരിപുണ്ണ

തയും, അവരുടെ അഗാധമുള്ള ദ

ർി തയും അവ രു ടെ ഔദാഴ്വത്തി

ന്റെ ധനത്തിനായിട്ട പദ്ധിച്ചു.

മ്പ അതൊന്ത കൊണ്ടെന്നാൽ [അ

വരുടെ] പ്രാപ്തിക്കതക പണ്ണമായി

ട്ടം. [അവരുടെ] പ്രാപ്തിയിൽ അ

അവ6:ൻറ സഞൊഷത്തിൽ ഞങ്ങ
ധ 1കമായിട്ടും അവക തന്നെ മന



വ, കൊറിന്തിയക്കാർ പ്ര അ. മ്പൻG)

ള്ളവരായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ സാ

ക്ഷിപ്പെടതുന്നു.

ര അവർ ഞങ്ങൾ ദാനത്തെയും

ശുദ്ധിമാന്മാക്കു ു ശുശ് ഷയുടെഐ

കൃതയെയും എറ കൊൾവാൻ ഞ

ങ്ങ6്ള,ാട വ3, 6 :0 അ6)വു 9ു6 യാ

ടും യാചിച്ചു.

@ എന്നാൽ [അവർ ഇതിനെ ചെ

യുത,] ഞങ്ങൾ ആശപ്പെട്ടിരുന്ന പ്ര

കാർമല്ല, തങ്ങ ളെ തന്നെ മുമ്പെ ക

താവിനും,പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ

ഇുത്താൽ ഞങ്ങൾക്കും എല്പിച്ചു.

നൂ അത്കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ത്രുസി

നൊട്, അവൻ എതപ്രകാരം തുട

ങ്ങിയൊ, അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങ

ളിൽ ംൻം കൃപയെയും തികക്കെണാറ

എന്നും അപെക്ഷിച്ചു.

ഈ ആകയാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസ

ത്തിലും, വാക്കിലും, അറിവിലും, സ

കല ജാഗ്രതയിലും, ഞങ്ങളൊട നി

ങ്ങൾക്കു ഉള്ള ഗ്ലൈഹത്തിലും സകലത്തി

ലും വിക്കുന്നതചൊലെ തന്നെ,

ംരം കൃപയിലും വദ്ധിപ്പിൻ.

വ്വ ഞാൻ കല്പനയായിട്ടു പറയു

ന്നില്ല. മറ്റവരുടെ ജാഗ്രതയുടെ

നിമിത്തമായിട്ടും, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെ

ഹത്തിന്റെ പരമാതഥത്തെ പരി

ക്ഷിപ്പാനായിട്ടുമത്രെ.

ൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ

കതാവായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ

കൃപയെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. അവ

ൻ സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും, നിങ്ങൾ

അവന്റെ ദരിദ്ര്യത്താൽ സമ്പതുള്ള

വർാകെണ്ടുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ നി

മിത്തമായിട്ട ദരിദ്ര്യനായി തിന്നു.

.ം ഇതിലും ഞാൻ [എന്റെ] അ

ഭിപ്രായത്തെ പറയുന്നു. എന്തെന്നാ

ൽ ചെയ്താൻ മാത്രമല്ല, ഉത്സാഹി

പ്പാൻ ക്രടെ ഒരു സംവത്സൻമായി

തുടങ്ങിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൊ

ള്ള ിക നതാക നു.

നല്ല മനസ്സ എ തപ്രകാരമുണ്ടായിരു

നുവൊ, അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങ

ൾക്കു തൽനിന്ന ഒരു നിവൃത്തിയും

ഉണ്ടാകെണ്ടുന്നത് ന, ചെയ്യുന്നതി

നെയും നിവൃത്തിപ്പിൻ.

ചവ എന്തെന്നാൽ നല്ല മനസ്സ് മു

വെബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഒരു 5്തന ഇ

ല്ലാത്ത പ്രകാtം അല്ല, അവന ഉ

22 പ്രകാരം കൈക്കൊള്ളപ്പെടുന്നു.

ചമ്പ എന്തെന്നാൽ മറ്റുള്ളവകആ

ശാസവും, നിങ്ങൾക്കു ഉപദ്രവവും

ഉണ്ടാകവാനായിട്ടല്ല ; സമതപമായി

ട്ട :

ചര. ഇപ്പൊൾ അം കാലത്തിൽ

നിങ്ങളുടെ പരിപൂണ്ണത അവരുടെ

കറ വിനും, അവരുടെ പർിപ്പ്ത

നിങ്ങളുടെ കുറവിനും സഹായമാ

യി ഇരുന്ന, ഇപ്രകാരം സമമുണ്ടാ

കെണ്ടുന്നതിന് അത്രെ.

മ@ വളരെ ചെതിട്ടുള്ളവന ശൈ

ഷിപ്പ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും, അല്പം

ചെതിട്ടുള്ളവന കറവ ഉണ്ടായിട്ടി

ല്ല എന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്ര

കാൻം തന്നെ.

ചണ്ഠ പിന്നെയും നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടി

ംരം ജാഗ്രതയെ തിരൂസിന്റെ ഹൃ

ദയത്തിൽ ആകിയ ദൈവത്തിന

സ്റ്റൈാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ.

ച് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ

ൻ അഫെക്ഷയെ കെക്കൊണ്ടു സ

തൃം; അത്രയുമല്ല എറ്റവും ജാഗ്രത

യുള്ള വനാക്കൊണ്ട്, താൻ തന്റെ

സപന്ത മന്സ്സാടെ നിങ്ങളുടെ അ

ടുക്ക ചെലക്ക പൊന്നു.

.ു വിശേഷിച്ചും സുവിശൈഷ

ത്തിൽ സകലസഭകളിലും പുകഴ്ചയു

ള്ള സഹൈാദർ മൈന ഞങ്ങൾ അവ

നൊട ക്രടെ അയച്ചു.

ഫൻ അത് മാത്രവുമല്ല എകനായ

ക്താവിന മഹത്വത്തിനായിട്ടും,

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ [പ്രസി

ഫ. ആകയാൽ, ആഗ്രഹിപ്പാൻ ദ്ധിക9യിട്ടും) ഞങ്ങളാൽ ശുശ്രൂഷി



ബൻസ്ക വ കൊറിന്തിയക്കാർ ൻ അ.

ക പ്പെട്ട അം കൂവയൊടെ അവൻ പിന്നെ ശുദ്ധിമാന്മാൿായിട്ടുള്ള ശു

ഞങ്ങളൊടും കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ശൃഷയെ കടിച്ച അധികമായി നി

വനായിരിപ്പാൻ സഭകളാൽ തെരി ങ്ങ് എഴുതുവാൻ ഇനിക്ക ആവ

ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാക്നു : ശൃമില്ല

പം ഞങ്ങളാൽ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെട് - അതെന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങ

ന ഠ അം പരിപൂണ്ണതയിൽ യാതൊരു ടെ നല്ല മനസ്സിനെ ഞാൻ ആറ്റി

തനും ഞങ്ങ 6 3. കറ്റപ്പെടുത്താ !യുന്നു,അതിന അഖായാ 6 രൂ സാ വ

തെ ഇർിപ്പാനുള്ളത കരുത് കൊണ്ടു; ത്സരമായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന

വ. കരാവിന്റെ മുമ്പാകെ മാ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച മക്കെ ലൊ

ത്രമല്ല, മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെയും നിയക്കാരൊട പുകല്ലന്നു നിങ്ങളു.

ഉത്ത മ കാഴ്വങ്ങജെ. മുൻ വിചാരി ടെ ശുഷ്ടാന്തി പല്ഡെയും ഉച്ചൊഗി

ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. -

പ വിശേഷിച്ചും അനെകം കം | . എങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞ

യ്യങ്ങളിൽ പലപ്പൊഴും ജാഗ്രതയു |ങ്ങളുടെ പുകഴ്സ് ഠനം കാഴ്വത്തിൽ

ള്ളവനെന്നും, നിങ്ങളിലുള്ള വലിയ വൃ്ഠമായി പൊക9തെ, ഞാൻ പ

്താൽ ഇപ്പൊക്ക എറ്റ റഞ്ഞ പ്രകാരം, നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങി

പും അതിജാഗ്രതയുള്ളവനെന്നും ഞ ; യിൽിക്കെണ്ടുന്ന തിന, ഞാൻ സഖഹാ

് ശാധന ചെയ്യുവനായി, ദരന്മാരെ അയച്ചു.
ഞങ്ങളുടെ സഹൊദരനായവനെ ശ് പക്ഷെ മഷെ ദൊനിയക്കാർ എ

അവരൊട ക്രടെ അയച്ചു. നെ9ട ക്രടെ വന്ന, നിങ്ങളെ ഒരു

പ്. പിനെ തിരൂസിനെ കുറിച്ച ങ്ങിട്ടില്ലാത്തവരായി കാണുന്നു എങ്കി

ഒരുത്തൻ അനെചക്ഷിക്കുന്നു) എങ്കിൽ, (നിങ്ങ് എന്ന ഞങ്ങൾ വായാ

ൽ, (അവൻ) എ ന്റെ കൂട്ടുകാരനും, | തെ,) ഞങ്ങൾ തന്നെ •രം നിശ്ചയ

നിങ്ങളിലെ ക്രട്ട സഹായക്കാരനും , മുള്ള പുകഴ്ചയിൽ ലജ്പ്പെടാതെ ഇ

ആകന്നു: ഞങ്ങളുടെ സഹൊദർ രികെണ്ടുന്നതിന് [ആകനു.]

ന്മാരെ കുറിച്ച ്നെ_ക്കപ്പെട്ടു. ആ ആയതകൊണ്ട ആം സഹൊദ

ന്നു. എങ്കിൽ, [അവa) സഭകളുടെ ർമോ. മുമ്പിൽ കൂട്ടി നിങ്ങളുടെ അ

അപ്പൊസ്റ്റൈാലന്മാരും, ക്രി ്റിന ടൂകൽ പൊകെണ്ടുന്നതിനും, മുൻ അ

മവ തചവും [ആകുന്നു.] ിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ

വരം അത്കൊണ്ട നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെ ഔദും, അതാഗ്രഹമായിട്ടല്ല, ഔ

ഹത്തിന്റെയും നിങ്ങളെ കുറിച്ച ായ്യമായിട്ടു തന്നെ ഒരുങ്ങിയിരി

ഞങ്ങളുടെ പുകഴ്ചയുടെയും സാക്ഷി പ്പാൻ, മുഞ്ചെ ഒരുക്കെണ്ടുന്നതിനും,

യെ അവ&ം സഭകളുടെ മുമ്പാകെ അവതൊ5 അപ ക്ഷിപ്പാൻ ആവ

യും കാട്ടിക്കൊഠ്വിൻ. ശ്യമെന്ന ഇനിക തൊന്നിയിരിക്കുന്നു.

നൂ എന്നാലും ഞാൻ ഇത് ചെന [ പ

സ് ൻ അായം. റയുന്നു. ലുക്കളോടെ്

. തിആ സിനെ അവൻ അയച്ച വൻ ലുബ്ധാടെ കൊയ്യം , ഔദ9യ്യ

സംുതിയെ കടനത - ) ധ ത്തൊടെ വിതക്കുന്നു.വൻ ഔാഴ്ച

മങ്ങളെ ഔദായ്യമായി കൊടുപ്പാ തൊടും കൊയ്യും

ൺ അവതെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കു ത. 5 ഒത്തൊരുത്തന് അവ നവമെൻറ

കം അത അവ. ഒരു നല്ല വ ു ദൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചു പ്രകാരം

നയുണ്ട്. കുന്നത്. തന്നെ, കൊടുക്കട്ടെ.]സങ്കടത്തൊട



വ കൊറിറിയക്കാർ ഫo ആര. മ്പൻ ഉ

എങ്കിലും, നിബന്ധത്തൊട എങ്കിലും

അല്ല. എന്തെന്നാൽ സാഷത്തൊ

ബട കൊടുക്കുന്നവനെ 6 ലെ വിം തെണ്ണ

ഹിക്കുന്നു.

വ്വ എന്നാൽ സകലത്തിലും എപ്പൊ

ഴും എല്ലാ തൃപ്തിയും ഉണ്ടായ ട്ട നി

ങ്ങൾ സകല നല്ല പ്രവൃത്തിക്കായി

ട്ടും വ്ചെണ്ടുന്നതിന, നിങ്ങളി

ലെക്കു സകല കൃപയെയും വി

പ്പിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തൻ (ആക
ന്നു :

ബ (അവൻ വിതറി; അവൻ ദി

ദ്രന്മാക് കൊടുത്തു. അവന്റെ നി

തി എനെ നെക്കും ന് ുന്നു എന്ന എ

ഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാഡം തന്നെ.

.=ം എന്നാൽ വിതയ്ക്കുന്നവന്ന വി

ത്തിന്റെ കൊട്ടു കുന്നവൻ ആഹാര

ത്തിന് അപ്പം തന്ന, നിങ്ങളുടെ വി

തെക്കപ്പെട്ട വിത്തിനെ .രുക്കി,

നിങ്ങളുടെ നീതിയുടെ വിളവുക

ളെ വദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ :)

ച ഞങ്ങൾ മൂലമായി ദൈവത്തി

ന സ്കൊത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സകല

ഔാഴ്ചത്തിലെക്കും നിങ്ങൾ സകല

ത്തിലും സമ്പന്നന്മാർായി

ചവ അതെ അ കൊണ്ടെന്നാൽ cരം

സെവയുടെ ശുശ്രൂഷ ശുദ്ധിമാന്മാരു

ടെ കഠവി6,ന ത ക്കുന്നത് 9ത്രമല്ല,

ദൈവത്തിനു പലരുടെ സൊത്രങ്ങ

ള്ളാൽ പരിപൂണ്ണമായും ഇരിക്കുന്നു;

ഠന- ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശെഷ

ത്തി ചെലക്ക നിങ്ങളുടെ സമ്മതമുള്ള

അനുസരണത്തിനായിട്ടും അവകം

എല്ലാവ ക്കും നിങ്ങളുടെ ധാരാളമാ

യ ു ലഠനത്തിനായിട്ടും അവർ ം അം

ശുശ്രൂഷയുടെ ശൈാധനയിലും,

ഛ. നിങ്ങൾക്ക് വെ ി തങ്ങളുടെ

പ്രാത്ഥനയാലും, നിങ്ങളിലുള്ള വൈദ

പത്തിന്റെ മഹാ വിശൈഷ കൃപയു

ഖ= ന മിത്ത് മായിട്ട നിങ്ങളെ ക

ഠിച്ച വാഞ്ചരിക്കുന്നവരായി, ദൈവ

രൈ സ്തുതിക്കുന്നു.

ച@ ദൈവത്തിന് തന്റെ റ പറ

ഞ്ഞുകൂടാത്ത ദാനത്തിനായിട്ടു സ്കൊ

ത്ര ഉണാകട്ടെ.

്ഥO ായം.

ം പെ'ലുസിന്റെ ആ തമ്മശക്തിയും

അധികാരവും. -. വ. നമ്ചെട

അത രുകൾ അപ്പുറം എത്തിക്ക

രുത് എന്നുള്ളത്.

പിന്നെയും മുഖത്തൊട'മുഖമായി

ിക്കുമ്പൊൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ

താണമയുള്ളവനായും, ദുർത്താക്കൊ

ണ്ട നിങ്ങളുടെ നെതെ പെ.യ്യമുള്ള

വനായും ഇൻ.ക്കുന്ന പൌലുസായ

ഞാൻ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻറ സൌ

മൃതയിലും, ശാന്തയാലും നിങ്ങ

കൊട അപെക്ഷിക്കുന്നു:

വ. എന്നാലും ഞങ്ങൾ ജഡപ്രകാ

ൻ ഠ നS കന്നു എന്ന വെ_10.6ല ഞ:ങ്ങ

ളെ കുറിച്ച നിരൂപിക്കുന്ന ചിലരു

ടെ നെതെ വൈധവ്വമായിരിപ്പാൻ

ഞാൻ ന രൂപിക്കുന്ന നിശ്ചയത്തൊ

ടെ, ഞാൻ ക്രടിയിരിക്കു വെ9ൾ,

ഞാൻ വൈധഴ്ചപ്പെടരുത എന്ന ഞാൻ

പ്രാതിക്കുന്നു.

മ്പ എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ ജഡ

അിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിലും ജഡ

ത്തിൻപ്രകാരം യു .ം ചെയ്യുന്ന ലൂ :

ര. (പൂന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ യു

ദ്ധത്തിന്റെ റ ആയുധങ്ങൾ ജഡത്തി

നടുത്ത വയല്ല. എ? ൽ കൊട്ടകളെ

ഇടിച്ചു കളയുന്നത ന ദൈവത്താൽ

ശക്തിയുള്ളവ ആകന്നു:)

@ ചിന്തകളെയു . ദൈവത്തിന്റെ റ

അം:വിന വ  ാധമായി ഉയരു

ന്ന സകല ഉന്നത കാഴ്ചത്തെയും ഇ

ിച്ച കളഞ്ഞു. എല്ലാ വിചാരത്തെ

യും ക്രിസ്തുവിനുള്ള അനുസരണത്തിൽ

അടിമപ്പെടുത്തി; -

് നിങ്ങളെ ടെ അനുസരണം പ്പ

ണ്ണമായതിന്റെ പെഷം, എല്ലാ അ

നുസwണാക്കെ.ടിന്നും ശിക്ഷ ചെയ്യാ
.

Ml In.



മ്പൻപൂ
വ കൊറിന്തിയക്കാർ ഫ്ഫ അ.

നായിട്ടും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്.

ജൂനി ഞങ്ങൾ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചപ്രകാ

രം കാഴ്ച :് വെള നൊക്കുന്നുവൊ? ഒ

ത്തതൻ താൻ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവൻആ

കുന്നു എന്ന ഉറച്ചാൽ, അവൻ ഏതു

പ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനൊ, അ

പ്രകാരം തന്നെ ഞങ്ങളും ക്രിസ്തുവി

നുള്ളവർ എന്ന അവൻ തന്നാൽ ത

ന്നെ പിന്നെയും വിചാരിക്കട്ടെ.

വ്വ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നാ

ശത്തിനായിട്ടല്ല, സ്ഥിരീകരണത്തി

നJയിട്ടു തന്നെ കരാവ ഞങ്ങൾക്ക

ത ിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ അധികാര

ത്തെ കുറിച്ച് അല്പം അധികം വല്ല

തും പുകഴ്ത്തിയാലും, ഞാൻ ലജപ്പെ

ടുകയില്ല;

ൻ ഞാൻ ലെഖനങ്ങളാൽ നിങ്ങ

ജെ. ഭയപ്പെടുത്തെണമെന്നപൊലെ

കാണപ്പെടാതെ ഇരികെണ്ടുന്നതിന

ബ.

ചം അതന്തകൊണ്ടെന്നാൽ [അ

വന്റെ] ലെഖനങ്ങൾ ഘനവും ശ

ക്തിയുമുള്ളവയാകന്നു എന്നും, [അ

വമെൻറ് ശരീര പ്രതൃക്ഷത അശ

ക്തിയുള്ള തും,[അവന്റെ) വാക്ക നി

സ്സാരമുള്ളതും ആകുന്നു എന്നും അ

വർ പറയുന്നു.

ം. ഞങ്ങൾ ദൂരതുള്ളപ്പൊൾ ലെ

ഖനങ്ങളാലുള്ള വചനത്തിൽ എത്

പ്രക അമിരിക്കുന്നുവൊ, അപ്രകാരം

ഞങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുമ്പൊൾ ക്രിയ

യിലും [ഇരിക്കും) എന്നുള്ളതിനെ ഇ

പ്രകാരമുള്ള വൻ വിചാരിക്കട്ടെ.

ഥവ എന്തെന്നാൽ തങ്ങളെ തന്നെ

പ്രശംസിപ്പിക്കുന്ന ചിലതൊട ഞങ്ങ

ളെ കണകിടുവാൻ എങ്കിലും, സഭശ

പ്പെടുത്തുവാൻ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ തു

നിയുന്നില്ല. എന്നാലും അവർ തങ്ങ

ള 0ൽ തന്നെ തങ്ങ ജെ. അച്ഛന്ന, തങ്ങ

ളാൽ തന്നെ തങ്ങ ളെ സഭശപ്പെടു

തുന്നതകൊണ്ടു ബുദ്ധിമാന്മാരല്ല.

എതുവാനായിട്ട ലൈവം ഞങ്ങൾ

ക അളന്നിട്ടുള്ള പ്രാണത്തിന്റെ

അളവിൻ പ്രകാരമല്ലാതെ, ഞങ്ങൾ

അളവുകൂടാതെ കാഴ്വങ്ങളെ കുറിച്ച

പുകഴ്ചകയില്ല.

.ംരം എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങ

ളുടെ അടുക്കൽ എത്തിയില്ല എന്ന

പൊലെ, ഞണ്ടഠം ഞങ്ങളെ [അള്ള

വിൽി അധികം എത്തിക്കുന്നില്ല. എ

മെന്തനാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ

സുവിശൈഷത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്ന

തിൽ നിങ്ങളൊളവും എത്തി :

ക@ അളവു കൂടാതെ അമ്പ്യാരു

ടെ അദ്ധ്വാനങ്ങളിൽ പുകഴ്സന വ

രല്ല. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാ

സം വദ്ധിച്ചിട്ടു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളു.

ടെ പ്രമാണത്തിൻ പ്രകാരം നിങ്ങ

ളാൽ എറ്റവും അധികം മഹത്വ

പ്പെടുമെന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആശയുണ്ട്.

ചന്ത നിങ്ങൾക്ക അപ്പുറത്തുള്ള |ദെ

ശങ്ങളിൽ] സുവിശെഷത്തെ പ്ര

സംഗിപ്പാനും, മറെറാരുത്തന്റെ

പ്രമാണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങിട്ടു

ള്ള കാഴ്വങ്ങളെ കുറിച്ച പുകഴാതെ

ഇരിപ്പാനും ആകനു.

.c9 എന്നാൽ പുകഴ്സന്നവൻ കതാ

വിൽ പുകഴ്ടെ.

കവ്വ എന്തെന്നാൽ തന്നെത്താൻ പ്ര

ശംസിക്കുന്നവനല്ല, കരtാവ പ്ര

ശംസിക്കുന്നവനത്രെ സമ്മതൻ ആ

ന്നത്. -

്ഥപല അഭഋായം.

പൌല്പസ നിബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ

താൻ പ്രശംസിപ്പാനും മറ്റ അ

പ്പെ?്നെസ്പാലന്മാരൊട ഉപമിപ്പാ

നും തുടങ്ങുന്നത്.

എന്റെ ബുദ്ധിഹീനതയിൽ നി

ങ്ങൾ എന്നൊട കറഞൊന്ന ക്ഷമി

ച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു : ഉള്ളവണ്ണ

മെ എന്നൊട ക്ഷമിക്കെണമെ.

ംമ്പ എന്നാലൊ നിങ്ങളൊളവും വ, എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ



വ കൊറിന്തിയക്കാർ ഫ്യൂഥ അ. മ്പൻൻ

പാതിവ്രത്യമുള്ള കവൃകയായി ളി ൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുകൽ ഇ.

സ്തുവിന ഏല്പിക്കെണ്ടുന്നതിന്, നിങ്ങ രുന്ന, മുട്ടുണ്ടായപ്പൊളും ഞാൻ ഒരു

ജെ ഒരു ഭാവിന് വിവാഹം നി|ത്തനെയും ഭാരപ്പെടുത്തിട്ടില്ല. എ
ശ്ചയിച്ചത്കൊണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങക|തെന്നാൽ മ6ിക്കുമെദാനിയായിൽനി

ക്കായിട്ടു ദൈവവൈരാശ്മ്യത്തൊടും ന വന്നിട്ടുള്ള സഹൊദരന്മാർ ഇ

വൈരാശ്യപ്പെടുന്നു. |നിക്കുള്ള കറവിമന നികത്തി: വി

. എന്നാൽ സപ്പം തന്റെ കെ? ശൈഷിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങൾക ഭാര

ശലത്താൽ ഹവായെ ഏതുപ്രകാരം മായിരിക്കാതെ, ഞാൻ സകലത്തിലും

ചതിച്ചുവൊ, അപ്രകാരം തന്നെ വ എന്നെ തന്നെ കാതു, ഇനിയും കാ

ല്ല പ്രകാരത്തിലും നിങ്ങളുടെ മന ക്കം.

സ്സുക, ക്രിസ്തുവിലുള്ള പരമാതഥത്. -- അഖായായിലെ പ്രദേശങ്ങ
യെ വിട്ടു വീഷളായി പൊകം എ| ിൽ ംൻം പുകഴ്ച ഇനിക നിരീ

നുവെച്ച ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. |പ്പെടുകയില്ല. എന്ന എന്നിൽ ക്രിസ്തു

രം എന്തെന്നാൽ വരുന്നവൻ ഞ വിന്റെ സതൃം ഉണ്ട്.

ങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തമറെറാരു | ..ം എന്തകൊണ്ടു്? ഞാൻ നിങ്ങ

യെശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എങ്കി ജെ സ്റ്റെഫികായികകൊണ്ടൊ? ദൈ

ൽ,ആയതല്ല നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടി വം അറിയുന്നു. -

ട്ടില്ലാത്ത മറെറാരു ആത്മാവിന്റെ | ചവ, അത്രയുമല്ല തങ്ങൾ പുകഴ്ന്ന

യൊ, നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലാ തിര് തങ്ങളും ഞങ്ങളെ പൊലെ കാ

ത്ത മറെറാരു സുവിശൈഷത്തെയൊ ണപ്പെടെണ്ടുന്നതിന,സമയം ആഗ്ര

നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ, 'ഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്നഞാൻ സമ ും

നിങ്ങൾ (അവനെ) നാന്നായി സ ഖണ്ഡിച്ചുകളുവാനായിട്ടു, ഞാൻ ചെ
ഫിക്കുമായിരുന്നു. യ്യുന്നതിനെ ചെയ്യും.

@ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ മഹാ ശെ കമ്പ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്രകാ

ഷ്ടതയുള്ള അപ്പൊസ്റ്റൈാലന്മാരെക്കാൾ രമുള്ളവർക്കൂ അപ്പൊസ്റ്റൈാലന്മാർ.

ഒട്ടും കുറവുള്ളവനല്ല എന്ന് ഞാൻ വഞ്ചനപ്രവൃത്തിക്കാർ, തങ്ങളെ ക്രി

നിരൂപിക്കുന്നു. |സ്തുവിന്റെ അപ്പൊസ്സൊലന്മാരായി

നു ഞാൻ വാക്സിൽ ഭടതചമുള്ളവ ട്ട വൊം ധരിപ്പിക്കുന്നവർ [ആക

നാകുന്നു എങ്കിലും അറിവിൽ അങ്ങി നൂ.

നെ അല്ല; എന്നാൽ എല്ലാി ഛ. അത ആശ്ചുവുമല്ല; എ കെന്ത

ലും സകലത്തിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളു. നാൽ, സാത്താൻ എന്നവനും വെളി

ടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെട്ട തിന്നു. |കൃത്തിന്റെ ഒരു ദൂതനായിട്ടു വെ

നിങ്ങൾ ഉയത്,പ്പെടെണ്ടുന്നതി ഷം ധരിക്കപ്പെടുന്നു.

ന, ഞാൻ എനെ തന്നെ താഴ്വത്തി ച@ അത്കൊണ്ട് അവന്റെ ശു

യതിനാൽ, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശ്ര ഷ s:രും നീതിയുടെ ശുശ്ശ ലേ

സുവിശൈഷത്തെ വെറുതെ നിങ്ങൾ കാർായിട്ടു വെഷം ധരികപ്പെട്ടാൽ

ക പ്രസംഗിച്ചത്കൊണ്ട്, കുറ്റം ചെ വലിയ കായ്യമല്ല; അവരുടെ അവ

യൂിട്ടുണ്ടൊ? | സാനം അവരുടെ ക്രിയകൾക ത

വ്വ നിങ്ങൾക്കു ശുശ്രഷ് ചെയ്താനാ; കവണ്ണം ഇരിക്കും.

യിട്ട ഞാൻ മറ്റു സഭകളെ കവ| ചന്ദ്ര പ് നെയും ഞാൻ പറയുന്നു,

്, [അവരൊട] ശമ്പളം വാങ്ങി ഒരുത്തനും എന്നെ ബു'യില്ലാത്ത
യി ിക്കുന്നു : വനെന്ന നിരൂപിക്കരുത്. അപ്രകാ

; \l II, 2
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രമായാൽ, ഞാനും കുറഞ്ഞൊന്ന പു റ്റം അധികം, മരണങ്ങളിൽ പ

കഴവാനായിട്ട, എന്നെ ഒരു ബുദ്ധി' ലപ്രാവശം [ആയി.]

യില്ലാത്തവ നന്ന പൊലെ എങ്കിലും വര. യെഹൂദന്മാരാൽ ഞാൻ ഒന്ന

കൈക്കൊകവിൻ. കന്റെ നാല്പത (അടി) അഞ്ച പ്രാവ

ച5 പുകഴ്ചയുടെ രം നിശ്ചയി ശൃം കൊണ്ടു.

ത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, കത്ത,ാവിൻ വ ആ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൊ

പ്രകാരമല്ല, ബുദ്ധിഹീനതയുടെ എ! ലകൾ കൊണ്ട് അടിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു

നപൊലെ അത്രെ പറയുന്നത്. പ്രാവശ്യം ഞാൻ കപ്പെല്ല് കൊണ്ടു,

.ംവ്വ പലരും ജഡത്തിൻ പ്രകാരം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കപ്പൽ ചെ

പുകഴ്ന്നതകൊണ്ട് ഞാനും പുകഴ്സം.

ചൻ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ

ബുദ്ധിമാന്മാരാകകൊണ്ടു, നിങ്ങൾ

ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ സന്തൊഷ

തെ56ട സാവഹിക്കുന്നു.

വം എന്തെന്നാൽ ഒരുത്തൻ നിങ്ങ

ളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിൽ, ഒ

രുത്തൻ നിങ്ങളെ ഭക്ഷിച്ചുകളയുന്നു

എങ്കിൽ, ഒരുത്തൻ [നിങ്ങക്കുള്ള

തിൽനിന്ന] എടുതൃകൊള്ളുന്നു എ

ങ്കിൽ, ഒരുത്തൻ തന്നെത്താൻ ഉയ

രുതുന്നു എങ്കിൽ, ഒരുത്തൻ നിങ്ങളെ

മുഖത്ത അടിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീങ്ങൾ

സഹിക്കു നന്നു.

വ.ം ഞങ്ങൾ ബലഹീനന്മാരായി

ത നു എന്ന പൊലെ, ഞാൻ അവ

മാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. എന്നാ

ൽ ഒരുത്തൻ എതി ചെലങ്ക ലും ഡെയ്യ

പ്പെടുന്നുവൊ, (ഞാൻ ബുഷികെ

ടായി പറയുന്നു, ) ഞാനും ഖൊല്ല

പ്പെട്ടന്നു.

വ.വ. അവർ എബ്രായക്കാരൊ? ഞാ

ൻ അങ്ങിനെ തന്നെ ആകനു: അ

വർ യlസ്രാഎല്ലാഡൊ? ഞാൻ അ

ങ്ങ്iനെ തന്നെ 8ആകന്നു. അവർ അ

ബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയൊ? ഞാൻ

അ ജ്.കെ.ന ആകുന്നു.

പമ്പ അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂ

ാഫൊ? (ഞാൻ ബു ിഹീനനാ

യ പറയുന്നു,) ഞാൻ അധികം ആ

കന്നു; അാനങ്ങളിൽ ഏറ്റം അ

ധ കം, കൊണ്ട് അട കളിൽ അവ

തത്തിൽ അകപ്പെട്ടു, ഒരു അാവും പ

കലും ഞാൻ ആഴത്തിൽ കഴിച്ചു.

വൻ എറിയ പ്രാവശൃം വഴിയാ

ത്രകളിലും, ആറുകളിലെ അപകട

ങ്ങളിലും, കള്ളാരിലെ അപകട

ങ്ങളിലും, സപജാതികാരിലെ അപ

കടങ്ങളിലും, പുറജാതിക്കാരിലെ അ

പകടങ്ങളിലും, നഗരത്തിലെ അപ

കടങ്ങളിലും, വനത്തിലെ അപക

ടങ്ങളിലും, സമുദ്രത്തിലെ അപകട

ങ്ങളിലും, കള്ള സഹൊദരന്മാരുടെ

ഇടയിലുള്ള അപകടങ്ങളിലും,

വ5 പ്രയത്നത്തിലും, ചെവലനയി

ലും, പലപ്രാവശൃം ജാശ അണുങ്ങ

ളിലും. വിശപ്പിലും, ലാഹത്തിലും,

പലപ്രാവശൃം ഉപവാസങ്ങളിലും,

കളിൽ ലും, നഗ്നതയിലും (ഇരുന്നു.]

വു പുറആ ഉള്ള കാഴ്വങ്ങൾ ക്രട്

ത, എല്ലാ സഭകളുടെയും വിചാ

ൻം എന്നെ ദിനം പ്രത.യും ഞെരു

ക്കു ബ്.

വൻ ആര ക്ഷീണിച്ചിട്ട, ഞാൻ

ക്ഷിൺിക്കാതെ ഇരിക്കുനഃപൊ? ആ

് വിൽ ു. ിപ്പട്ടിട്ട, ഞാൻ ജപലിക്കാ

തെ ഇരിക്കുന്നുവൊ?

മ്പം ഞാൻ പുകചെഴങുന്നതാകുന്നു

എങ്കിൽ, എട റ ശക്തിഹ്lറാതെ ക

ടത്തെ കാഴ്ചങ്ങളെ കുറിച്ച പുകഴ്സം.

നl-l.ഥ എ6)ന്ന6)ന്ന കം നൊത്രം ചെ

യ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവവും നമ്മുടെ

ക താവായ യെശു ക്രിഷ്ണവ.ഹെൻം

വ-l.ത വുമായവൻ ഞാ d'കള്ളം പ

ധ്:ക്രടംതെ, ക:ാഗ്രഹങ്ങളിൽ ു. റയുന്നില്ല എന്ന അറlയുന്നു.



വ കൊറിയക്കാർ ഫവ അ. ര'o്ഥ

.ബവ ദമസ്റ്റൈാസിൽ അറെത്തസ എ ൻ പുകഴം. എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ

ന രാജാവിന്റെ കിട്ടുള്ള പ്രമാണി ശക്തിഹീനതക ിൽ അല്ലാംത, എ

എനെ പിടിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ച, ദ മ നെ കുറിച്ച തന്നെ ഞാൻ പുക ക

സ്തിയക്കാരുടെ നഗരത്തെ കാവലാ യില്ല

കി കാത്തു. എന്തെന്നാൽ പുകഴ്സവാൻ ഇ

മ്പമ്പ അപ്പൊൾ ഞാൻ കിളിവാ നിക മനസ്സുണ്ടായിരുന്നാലും, തെ 9ൻ

തിലിൽ ക്രടി ഒരു കൊട്ടയിൽ മതി ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വനാകയില്ല. എന്ത

ൽ വഴിയായി ഇറക്കി വിടപ്പെട്ട, കൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ സത്യത്തെ പ

അവ മെൻറ കൈകളിൽനിന്ന ഒ്ടി റയും, എന്നാൽ ഒരുത്തനും എന്നെ

പ്പൊകയും ചെയ്തു. കാണുകയൊ, എന്നിൽനിന്ന കെ.ക

ഫവ അഴൂായം. കയൊ ചെയ്യുന്നതിൽ അധികം എ

ന്നെ കുറിച്ച നിരൂപിക്കാതെ ഇരി

പ്പാൻ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു.

വിശൈ ഷിച്ച അറിയിപ്പുകളുടെ

കള്ളാലല്ല, ൻ താt റ ബലഹീന്്്

തകളാലക്രൈ എന്ന പ്രശംസിച്ച, ഉയത്തപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാൻ, ഇനി

ാ അം പ്രശംസ ചെയ്തു. ന്റ "്ക ജഡത്തിൽ ഒരു മുള്ള തത്തപ്പെട്ടി

വർ സംഗതി വരുത്തിയതകൊ

രുന്നു, ഞാൻ അധികമായി ഉയ

ാ കാറ ഖപ്പട്ടത്തി . ത്തപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാൻ എന്നെ കി

്ഥ അവൻ തന്റെ റ അപ്പൊസ്കൊല

സ്ഥാനത്തെ തമൻ റ അറിയിപ്പു

ഴക്കുവാനായിട്ട സാത്താന്റെ ഒരു

വ-്കുന്നത് ഇനിക്ക പ്രയൊജനമു ദൂതൻ തന്നെ.

ല°് സആ9. ഞാൻ കരാവി | വൃ ഇതിനായിട്ട എന്നിൽനിന്ന് നി

ന്റെ ദഗ്ദനങ്ങളിലെക്കും അറിയി ക്കെണ്ടുന്നതിന് ഞാൻകത്താവിനൊ

പ്പുകളിലെക്കും വ അ: ഠ . = മുന്ന പ്രാവശ്യം അപെക്ഷിച്ചു.

വ പതിനാല സംവത്സരം മുമ്പെ എന്നാന്റെ അവൻ എന്നൊട പ

ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ റഞ്ഞു, എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി :

അടിഞ്ഞു. (ശരിരത്തൊട കൂടിയൊ, |എന്ത്കൊണ്ടെന്ന് എന്റെ റ ശക്തി

ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ശരിരത്തൊട' അശക്തിയിൽ നിവൃത്തിക്കപ്പെട്ടിരി

♔ടാതെയൊ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല:|കുന്നു. അത്കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ

ദൈവം അറിയുന്നു :) ഇപ്രകാരമു! ശക്തി എന്റെ മെൽ അധിവസി

ഭവൻ ഭൂന്നാമത്തെ സുഖത്താളം കെണ്ടുന്ന ിന, ഏറ്റവും പ്രസാദ

എടുക്കപ്പെട്ടു. ഞൊടും ഞ: ന്റ എന്റെ റ ശക്തിഹി

ബ വിശെഷിച്ചും ഇപ്രകാരമുള്ള മ നതകളിൽ പുകഴം.

നുഷ്യൻ (ശരിയ്ത്താട ക്രട1്യാ, ചം ആയതകൊണ്ടു ഞാൻ ക്രി

ശരിയത്തൊട ക്രടാതെയൊ ഞാൻ വിക്കൻം നിമിത്തമായിട്ട ശകത്

അറിയുന്ന ല; ദൈവം അറിയുന്നു;) നതകളിലും, നിന്ദകളിലും, ആ വ

ഭ പ9ലെസായിലെക്കു എടുക്കപ്പെ ശ്യങ്ങളിലും, പീഡകളിലും, ഞെരു

= ദാപദവൻ നായമില്ലാ, കങ്ങളിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്ത

തെ ചൊല്ലിക്രട തെയു .ള വചനങ്ങ കൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എപ്പൊൾ ശ

ട് ല കെട്ടം എന്ന അവനെ ഞാൻ അ; കരിയില്ലാത്തവനാകനുപൊ, അ

ഠ ആു. പ്പൊൾ ഞാൻ ശക്തിയുള്ളവൻ ആ

ട് ഇപ്രകാരമുള്ളവനെ കുറിച്ച തൊ കന്നു.
1

)



അ'oവ. വ, കൊറിറരിയക്കാർ ഫവ. അ.

l: '

ം. ഞാൻ പുകഴ്ത്തികൊണ്ട് ബു; യാടെ പിടിച്ചു.

ദ്ധിയില്ലാത്തവനായ തിനു; നിങ്ങ

d് എന്റെ it) നി ബന്ധപ്പെടുത്തി: വC)

ന്തമെ കാണ്മെന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളാൽ

പ്രശംസിക്കപ്പെടെണ്ടിയിരുന്നു; വg)

ത്തെന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും,

മഹാ പ്രധാന അപ്പൊസ്കൊലന്മാ

തെക്കാൾ ഞാൻ ഒന്നിലും കുറഞ്ഞവ

നല്ല.

.വ. ഒരു അപ്പൊസ്റ്റൈാലന്റെ അ

ടയാa.ങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ,

സകല ക്ഷമയൊടും, അത ശയങ്ങ

പൊടൂം, അത്ഭുത അളെ9ടും, മഹാ ശ

ക്തികളൊടും നടത്തിക്കപ്പെട്ട സ

തൃം

ചമ്പ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ

. നിങ്ങൾക്കു ഭാരമാകാതെ ഇരുന്നു എ

ന്നല്ലാതെ, നിങ്ങൾ മറ്റു സഭകളെ

ക്കാൾ എതിര് കുറവുളവർായിരു

നു? എന്നൊട oരം അവ്വായത്തെ

ക്ഷമിക്കെണം.

ഛ കണ്ടാലും നിങ്ങളുടെ അടു

കൽ വരുവാൻ ഞാൻ മൂന്നാം പ്രാവ

ശ.ം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ നി

ങ്ങൾക്കു ഭാ:മല്ലാതെയും ഇരിക്കും:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ

ക്കു ഒതിനെ അല്ല, നിങ്ങളെ തന്നെ

അനെപ്ഷിക്കുന്നു: എത്തെന്നാൽ മാ

താപിതാക്കന്മാക്സ് മക്കളല്ല, മ ക്കൾക്ക്

മാതാപ താക്കന്മാർ തന്നെ സമ്പാദി

ച്ച ചെവചെണ്ടുന്നതാകുന്നു.

ച@ എന്ന്വൽ എത്ര അധികം ഞാ

ൻ നിങ്ങളെ സ്റ്റെഫിക്കുന്നുവൊ, അ

ത്രയും കുറച്ച് ഞാൻ സ്റ്റെഫിക്കപ്പെ

ട്ടുന്നു എങ്കിലും, ഞാൻ മഹാ സന്തൊ

ഷമായി നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക

വെണ്ടി (എന്നെ] ചിലവിടുകയും,

ചിലവിടപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ചണ്ഠ അങ്ങിനെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ

നിങ്ങളെ ഭാർപ്പെടുത്തിട്ടു ഋ: എ

ാലും കൌശലമുള്ളവനായിരുന്നത

.ം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ആ

യച്ചവർിൽ ഒരുത്തനെ കൊണ്ടും നി

ങ്ങളിൽനിന്ന ലാഭമുണ്ടാക്കിയൊ ?

ചവ്വ ഞാൻ ത'തൃസിനൊട അ

പെക്ഷിച്ചു. [അവനൊട് ക്രടെ ഒ

രു സഹൊദ് നെയും അയച്ചു. തി

തുസ നിങ്ങളിൽനിന്ന യാതൊരു

ലാഭവുമുണ്ടാക്കിയൊ? ഞങ്ങൾ ഒരു

ആത്മാവിലും കാലടികളിലും നട

ന്നില്പ്യൂാ ?

.ംൻ ഞങ്ങൾ പ് നെയും നിങ്ങ

ളെ9ട ഒഴികഴിവ പറയുന്നു എന്ന

നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നു.വൊ? ഞ

ങ്ങൾ 6ലെ വത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ക്രി

സ്തുവിങ്കൽ പറയുന്നു: പ്ര യമുള്ളവ

തെ (ഞങ്ങൾ) സകലവും നിങ്ങളു.

ടെ സ്ഥിതി ച5യിട്ട ചെയ്യുന്നു.)

വ.ം എന്തെന്നാൽ ഞാൻ വരുമ്പൊ

d് നിങ്ങളെ എന്റെ മനസ്സിൻ പ്ര

കാരമുള്ള വർായി കാണാതെയും,

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ പ്രകാ

അമു ു വനായി കാണപ്പെടാതെയും

ഇരിക്കുമെ9; വിവാദങ്ങൾ, അസ്മയ

കൾ, കൊപങ്ങൾ, കലഹങ്ങൾ, ക

അളകൾ, മ ത്രങ്ങൾ, ചികലുകൾ,ശ്

ല്യങ്ങൾ ഇവ ഉണ്ടാകമൊ ;

വ. പിന്നെയും ഞാൻ വരുനൊ

ൾ, എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഇ

ടയ ൽ എന്നെ ത ുകയും , മുമ്പെ

തന്നെ പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ള പലരും

തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അശു ചിക്കായി

കൊണ്ടും, വെശാഖദാഷത്തിനായി

കൊണ്ടും, കാമവികാരത്തിനായി

ക്കൊണ്ടും അനുത പിക്കാതെ ഇരുന്ന

ബ ബ കുറിച്ചും ഞാൻ സങ്കട പ്പട്ട

കയും ചെയ്യുമൊ എന്ന വെച്ച് ഞാൻ

ഭയപ്പെടുന്നു. -

ഫമ്പ അഭഋായം.

.ം ശഠതയുള്ള പാപികളെ അവ ൻ

കു, ഞാൻ നിങ്ങളെ വഞ്ചന
ആകൊപിക്കുന്നത്.-@ തങ്ങ ടൂ,



വ കൊറിനിയക്കാർ മമ്പ അ. അ'Oമ്പ

ടെ വിശ്വാസത്തെ ശൈാധന ചെ' ) വിശെഷിച്ച നിങ്ങൾ ഒരു ദൊ

യ്യെട് മെന അവക അവൻ ഉ  ുത്തെയും ചെയ്യാത ഇൽ പ്ലാനാ

പ@ദശി ുന്നത്. യിട്ട, ഞാൻ ദൈവത്തൊട പ്രാതി

| ക് നു : ഞങ്ങ c് കൊള്ള ക്വാ

ംരം മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ഞാൻ നി യി കാണപ്പെടെണ്ടുന്നതിനല്ല, ഞങ്ങ

ങ്ങളുടെ അടകൽ വരുന്നു. അണ്ട ദൂ X കൊള്ളരുതാത്ത വന്റെ ന പൊലെ

ന്ന സാക്ഷികളുടെ വായാൽ സകല ഇരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ന് തന്റെ

വചനവും സ്ഥിരപ്പെടും. ചെയ്യെണ്ടുന്നത് ന് തന്നെ ആകനു.

വ സ്ഫോൻ പിന്നെയും വന്നാൽ, കാ വ്വ എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സത്യ

മി ക്കയില്ല എന്ന നിങ്ങളൊട മുമ്പെ ത്തിന വ തൊധമായ ട്ട ഒന്നും ചെ

പറഞ്ഞു. അടുത്തുള്ള വൻ'എന്ന പൊ യ്യുക്രട, സതൃത്തിന വെണ്ടി മാത്രം.

ലെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും മുൻ ബ്ര ക്ര ൻ എ.കെതന്നാൽ ഞങ്ങൾ അശ കത്ത

ട്ടി പറയുന്നു; ഇപ്പൊൾ ദൂരത്തുള്ളവ നാരായും, നിങ്ങൾ ശക്തന്മാരായു

നാക്കൊണ്ട മുൻ പാപം ചെയ്യുവ മ്രിക്ക ബാൾ, ഞങ്ങൾ സഞൊഷ

ക്കും മറെറല്ലാവക്കും ഞാൻ എഴുതു പ്പെടുന്നു ; നിങ്ങളുടെ പുണ്ണത എ

കയും ചെയ്യുന്നു: നതിനെയും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

മ്പ് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നി =ം ആയതകൊണ്ടു നാശത്തിനാ

ൽ ക്രിസ്തു പറയുന്നത ന് നിങ്ങൾ ഒ ' യിട്ടല്ല, സ്ഥി.ീകരണത്തിനായിട്ടു

രു ദൃക്ട്നും അതെ പഷിക്കുന്നു, അ തന്നെ, കര്തഃവ ഇനിക തന്നിരി

വൻ നിങ്ങൾ *ായിട്ട അശക്തനല്ല, |ക ന അധികാരത്തിൻ പ്രകാരം,

നിങ്ങളിൽ ശക്തൻ ആകന്നു. ഞാൻ അടൂത്ത് അ1ക്കു6 ബാൾ, കശ
ര, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻഅ l നപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാൻ, ഠരം കാഴ്ച

ശക്തിയാൽ കർശ ൽ തറെകപ്പെ ദൈളെ ദൂരത്തായിരുന്ന എഴുതുന്നു:

ട്ടു. എങ്കിലും അവൻ ദൈവത്തിന്റെ | . ര്ചെക, സഹൊദരന്മാരെ,

ശക്തിയാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. എ സൌണ്ണമായിരിപ്പിൻ. പൂണ്ണതപ്പെടു

തെന്നാൽ ഞങ്ങളും അവനിൽ അ വിൻ, ആശാസപ്പെടുവിൻ, എകമ

ശക്തന്മാർ ആകനു, എങ്കിലും ഞങ്ങ , നറ്റൊട്. ിപ്പിൻ, സമാധാനത്തൊ

ൾ അവ നാട ക്രടെ നിങ്ങളെ ലെ | ടിരിപ്പിൻ : എന്നാൽ സ്റ്റൈഹത്തിന്റെ റ

കദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ജ്|യും സമാധാനത്തിന്റെയും ദൈ

വിച്ചിരിക്കും. വം നിങ്ങളൊട ക്ര ടെ ഇരിക്കും.

ആ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലിരിക്കു | .ംവ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു ശുദ്ധ ചും

ന്നുവൊ, എന്ന നിങ്ങളെ തന്നെ പ| ബനം കൊണ്ടു സ്വല്പരിപ്പിൻ.

ീക്ഷിപ്പ്ൻ; നിങ്ങളെ തന്നെ ശൈാ| കമ്പ ശുചിമാന്മാർ എല്ലാവരും നി

ധനചെയ്തിൻ: നിങ്ങൾ കൊള്ളരു! ങ്ങളെ സല്പിക്കുന്നു.

താത്ത്വ അല്ല എങ്കിൽ, യെശു ക്രിസ്തു ഫ്ര- കതാവായ യെശു ക്രിസ്തുവി

നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന നിങ്ങ| സെൻറ കൃപയും, ദൈവത്തിന്റെ റ

ളെ ത6 ന്ന അറിയുന്ന,ല്ലയൊ? സ്റ്റെഫവും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ

ന പന്നാലൊ ഞങ്ങൾ കൊള്ളരു | സംസഴ്ചവും നിങ്ങളൊട എല്ലാവ

താത്ത വ.അല്ല, എന്ന നിങ്ങൾ അറ | തൊട്ടും കൂടെ ഇികട്ടെ. ആരെമൻ.

യും എന്ന ഞാൻ ആശപ്പെടുന്നു. '' ' -
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അപ്പൊസൊല
9യ പൌലൂസ ഗലാതരിയക്കാക്ക

എഴുതിയ ചെഖനം.

ഫ അഭ്യായം.
ച അവർ വെഗത്തിൽ തന്നെയും സു

വ ശൈഷത്തെ യും ഉപെക്ഷിച്ചു

എന്ന വെച്ച അവൻ ആശ്ചല്ലപ്പെ

ടൂന്നത്.--ച. ആയതിനെ അവ

ൻ മനുഷ്യരിൽന നല്ല ദൈവ

ത്തിൽ നിന്നു തന്നെ ഗ്രഹിച്ചത്.

മനുഷ ിൽന ന്നല്ല, മനുഷ്യരാലും

അല്ല. യെശു ക്രിസ്തുവിനാലും, അബ

നെ മരിച്ചവ ിൽനിന്ന് ഉയിപ്പിച്ച

വനായി, പിതാവായ ദൈവത്താ

ലും തന്നെ ഒ. അപ്പൊസ്റ്റൈാലനായ

പൌലുസ്തം,

വ എന്നൊട ക്രടെയുള്ള സകല സ

ഹൈാദ സ്മാരും ശ്ലാ ിയായിലുള്ള

സഭകൾക്ക [എഴുതുന്നത്)

ബ പിതാവായ ദൈവ അിൽ നി

ന്നും, നമ്മുടെ കതാവായ യെഹൂ

ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപ

യും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ.

ര. ഇവൻ താൻ നമെമ്മ ഇപ്പൊള

ത്തെ •ർം ദുഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്ന്

വെ പെടുമെത്തണ്ടുന്നതിന്, നമ്മുടെ

പ താവായ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ട

പ്രകാരം, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വെ

ണ്ടി തന്നെത്താൻ കൊടുത്തു :

@ അവനു മ വ്:ത്വം എ6്ന ചെന്നക്കും

ഉണ്ടാകട്ടെ, ആത്മീൻ.

്) നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ

യിലെക്ക വിളിച്നിൽന ബ ബ

ന്റെ രു സുവിശെഷ ന് ലെ, ക ന

ങ്ങൾ ഇത്ര വെഗത്തിൽ മറ്ഞത്

കൊണ്ട്, ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു

9 അത മറെറാന്നല്ല; എങ്കിലും ന്

ങ്ങളെ വൃാക പെടുത്തുകയും, ക്രി.

വി സുവിശേഷ മറച്ച്
ബ if ഇഷ്ടികയും ചെയ്യുന്നവർ ച്

വ്വ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആകട്ടെ, സ്ഥ

|ജത്തിൽനിന്ന ഒരു ദൈവദൂതൻ ആ

കട്ടെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കു പ്രസംഗി

ച്ചിട്ടുള്ളത്.നെ അല്ലാതെ, മറെറാ

ൽ സുവിശൈഷത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ര

സംഗിച്ചാൽ, അവൻ ശാപമുള്ളവ

നാക6ട്ട.

ൻ ഞങ്ങൾ മുൻ പറഞ്ഞത് പൊ

ലെ തന്നെ, ഇപ്പൊൾ ഞാൻ പിന്നെ

യും പറയുന്നു, യാതൊരുത്തനും നി

ങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതിനെ അ

ല്ലാതെ, മറെറാരു സുവിശൈഷത്തെ

നിങ്ങൾക്കു പ്രസംഗിച്ചാൽ, അവൻ

ശാവമുള്ളവ നാകട്ടെ.

ചം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ഇ

പ്പൊൾ മനുഷ്യന്റെ യൊ,ദൈവത്തെ

യൊഅനുസരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കി

ൽ ഞാൻ മനുഷ ചെ0 പ്രസാദിപ്പി

പ്പാൻ അനെപ്ഷിക്കുന്നുവൊ? എന്തെ

ന്നാൽ ഞാൻ ഇനി മനുഷ്യരെ പ്ര

സാദിപ്പിച്ചു.ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ

ക്കാരൻ ആയി ിക്കയില്ല.

ഫ. എന്നാൽ സഹൈാദ തന്മാതെ,

എന്നാൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടസുവിശൈ

ലോ മനു ു) പ്രകാരമുള്ളതല്ല, എന്ന

ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട അറിയിക്കുന്നു.

ഥവ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അതിനെ

മനുഷ്യനിൽനിന്ന കൈകൊണ്ടിട്ട

മ ല്ല, യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അറി

യപ്പ'നാൽ അല്ലാതെ ഇനിക ഉപ

ദെശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല.

ഫ ബ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ദൈവ

ത്തിന്റെ സഭ.യ അളവില്ലാതെ

പീഡിപ്പിച്ചു. അതിനെ ക്ഷയിപ്പിക്ക

യും ,

ഫര് എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ പാ

Uബ ുന്നു,ായങ്ങളെ കുറിച്ച മഹാ

ലർ ഉണ്ടു്. ഉുള്ളവനായി, എന്റെ സ



ഗലാതരിയക്കാർ വ ആ. ര്oG)

ജാതിയിൽ എന്റെ പ്രായത്തിൽ ഉ

ള്ളവരെ പലതെക്കാളും യെഹൂദമത

ത്തിൽ നന്നായി ശീലിച്ചവനാകയും

ചെയ്തു എന്നുള്ള പ്രകാരം ഞാൻ യെ

ഫ്രഭ മതത്തിൽ മുട്ബ നടന്ന നടപ്പി

ന്റെ സംഗതി നിങ്ങൾ കെട്ടിട്ടുണ്ട

ല്ലൊ. -

.c@ എന്നാൽ എന്റെ മാതാവിന്റെ

ഗഭത്തിൽനിന്ന് എന്നെ വെർ തിരി

കയും, തന്റെ കൃപയാൽ [എന്നെ)

വിളികയും ചെയ്തു.ടുള്ള വൈദ്വത്തിന്

ഫൗ തന്റെ പുത്രനെ ഞാൻ പു

റജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രസം

ഗിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം, എന്ന ൽ അവ

ന്റെ പ്രത്യക്ഷനാക്കുവാൻ ഇഷ്ടം തൊ

നിയപ്പൊൾ, ഉടനെ ഞാൻ ജഡ

ⓝത്താടും രക്തചെത്താടും ക്രടെ വിചാ

ിച്ചില്ല ;

-9 ജനിക്കു മുമ്പേ അപ്പൊസ്റ്റൊ

ലന്മാരായവരുടെ അടുക്കൽ യെറുശ

ലമിലെക് പുറപ്പെട്ടുപൊയതുമില്ല;

ഞാൻ അറാബിയായിലെക്കു പുറപ്പെ

ട്ട പൊകയും, പിന്നെയും ദമസ്റ്റൊ

സിലെക്ക് തിരിച്ചു പൊരികയും അ

മെത്ര ചെയ്തത്.

ഫവൃ പിന്നെ മൂന്ന വഷം കഴിഞ്ഞ

ശൈാം ഞാൻ പത്രൊസിനെ കാ

ണൊണ്ടുന്നതിന് തെയറുശലമിലെക്ക

പൊയി, അവന്റെ അടുക്കൽ പതി

നഞ്ച ദിവസം പാര'തു.

ഫൻ എന്നാൽ കാവിന്റെ സ

വെഹാദരനായ യാക്കൊബി ,ന അ

ഋJതെ, അപ്പൊസ്ലൊലന്മാർിൽ മ

റെറാരുത്തനെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല

വം വിശേഷ ഷ്ടം ഞാൻ നിങ്ങൾ
ബ എഴുതുന്നകാവ്വങ്ങളെ ്, കണ്ടാലും

തെ വത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ അ

സത്യം വായു നില്ല.

വ-ഫ അതിന്റെ ശൈഷം ഞാൻ സു

റിയായുടെയും കല് ക്യായുടെയും

ദെശങ്ങളിലെ ക്ഷ വന്നു;

സ്തുവിലുള്ള സഭക്ഷ ഞാൻ മുഖപ

്ചയമില്ലാത്തവൻ ആയിരുന്നു:

വമ്പ മുബൈ നമ്മെ പീഡിപ്പിച്ചവ

ൻ, താൻ ുവെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു. വി

ശ്വാസത്തെ ഇപ്പൊൾ പ്രസംഗിക്കു

നു എന്നുള്ളതിന്റെ മാത്രം അവർ

കെട്ടിരുന്ന തെയുള്ള.

വരം അവർ എങ്കൽ ദൈവത്തെ മ

ഹതപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

(2- അപ്ലോഷം.

.ം താൻ പിന്നെയും യെറുശലമിലെ

ക്ക പൊയി എന്നും ഇന്നതകൊ

ണ്ടു എന്നും അവൻ പറയുന്നത്,-

--ര പ്രവൃത്തികളാലു വിശ്വാസ

ത്താൽ തന്നെ ഉള്ള നീതികരണ

തrിമൻ സംഗതി.-്വം ഇങ്ങി

നെ നിതികർിക്കപ്പെടുന്നവർ പാ

പത്തിൽ വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള

ബ

പിന്നെ പതിന്നാല വഷം കഴിഞ്ഞ

ശൈഷം ഞാൻ ബനബാസിനൊട

ക്രടെ പിനെയും യെ:ശലമിലെക്കു

പുറപ്പെട്ട പൊയി; തിരുത്തുസിനെ

യും ക്രട്ട കൊണ്ടുപൊയി.

വ ഞാൻ ദൈവ അറിയിപ്പ് കൊ

ണ്ടു തന്നെ പുറപ്പെട്ട ചെല്ലുകയും,

ഞാൻ പുറജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ

പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തെ അ

വക്കും ഞാൻ ഒടുന്നതെങ്കിലും, ഒടി

യതെങ്കിലും ഒരുപ്രകാരത്തിലും വ)

തഥമായി ഭവിക്കാതെ ഇരിപ്പാനായി

ടൂ, അഹസ്യമായിട്ട ശ്രീതിപ്പെട്ടവ

ക്കും, വ വരം അറിയിക്കയും ചെയ്തു.

മ്പ എന്നാലും ഗ്രെക്കായി എന്നൊ

ട ക്രടെ ഇരുന്ന ത്തുസ, ചെല വ{)

ല്പാൻ നിബന്ധിക്ക6 പട്ടതുമില്ല :

ര. അതും ഉപായമെത്താ ട അക

ഞ കട തപ്പെട്ട കു സഹൊദര

്മാരുടെ നിമി തമായിട്ടു തന്നെ, ഇ

വർ നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തുവാനാ

വ.വ. എന്നാൽ യെഹുഭlയായിൽ ക്രി യിട്ട, ചെയശു ക്രിസ്തുവliൽ നമുക്ക് ഇ.



ര്om) ഗലാതരിയക്കാർ വ അ
്

്്
ണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഒ

റ്റു നൊക്കുവാനായിട്ട ശ്രഢമായി

ബടന ബ:

@ സുവിശൈഷത്തിന്റെ സത്യം നി

ങ്ങളൊട ക്രടെ സ്ഥിരമായി ിക്കെ

ണ്ടുന്നതിന്, ഇവൿ ഞങ്ങൾ ഒരു നാ

ഴികപൊലും അനുസരണത്താൽ ഇ

ടകൊടുത്തിട്ടില്ല.

നൂ എന്നാൽ വിശൈഷമായി പ്രമാ

ണിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സംഗതിയൊ

അവർ മുംബ എത പ്രകാരമുള്ള വ

അായിരുന്നു എങ്കിലും, ഇനിക വെ

ണ്ടുവതില്ല; ( ദൈവം മനുഷ്യന്റെ

മുഖപക്ഷത്തെ പരിഗ്രഹി ക്കുന്നില്ല:)

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രമാണിക്കപ്പെ

ട്ടവർ ഇനിക്ക ഒന്നും അധികപ്പെടു

ത്തിട്ടില്ല;

എന്നാൽ മറുപക്ഷമായി.ചെലാ

കമത്തിന്റെ [സുവിശൈഷം) പ

മെത്രാസിങ്കൽ ഭർമെല്പിക്കപ്പെട്ടത

പൊലെ, ചെലയില്ലായ്മയുടെ സുവി

ബം എങ്കൽ ഭtമെല്പിക്കപ്പെട്ട

എന്ന അവർ കണ്ടാറെയും,

ചു (എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ചെലയു

ടെ അപ്പൊസ്സൊലത്വത്തിന പത്രൊ

സിൽ വൃാപിച്ചവൻ പുറജാതിക്കാ

കായി കൊണ്ടു എന്നിലും വൃാപരിച്ചു:)

ൻ ഇനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട കൂവയെ

തൂണുകളായി കാണപ്പെട്ട യാക്കൊ

ബും കെഫാസും യൌഹന്നാനും അ

റിഞ്ഞാറെയും, അവർ ഇനിക്കും ബ

് ബാസിനും, ഞങ്ങഠം പുറജാതി

കളുടെ അടുക്കലെക്കും, അവർ ചെ

ലാകമത്തിലെക്കും പൊകുവാൻ ത

- കവണ്ണം, അവെവ്വാവ്വതെക്കബ

66്കകളെ തനു.

ഥം ഞങ്ങൾ ദരിദ്രന്മാരെ ഒത് കൊ

പെള്ള നൊമെന്നു മാത്രം [അവർ വുന

ഞ്ഞു:) ആയതിനെ ചെയ്യാൻ ഞാ

നും ജാഗ്രതയുള്ളവൻ ആയിരുന്നു.

ക. |് പിന്നെ പത്രൊസ അന്തി

-

വൻ കുറ്റപ്പെടുവാനുള്ളവനായിരു

ന്നതകൊണ്ട്, ഞാൻ അഭിമുഖമായി

അവന നെരിട്ട നിന്നും

ചവ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യാതൊ

ബിഹൈൻറ അടുകൽനിന്ന് ചിലർ വ

രുന്നതിന് മുബൈ, അവൻ പുറജാ

തികാരൊട ക്രടെ ഭക്ഷിച്ചു. എന്നാ

ൽ അവർ എത്തിയതിന്റെ ശൈഷം

അവൻ ചെലയുള്ളവരെ ഭയപ്പെട്ടി

ടൂ, പിൻ ഒഴിഞ്ഞ, വൈക പിരിഞ്ഞ

കൊcുകയും ചെയ്തു.

ചമ്പ മറ്റുള്ള യെഫ്രദന്മാരും അ

വനൊട ക്രടെ അപ്രകാരം തന്നെ

വൃാപൂി ചെയു് രുന്നു എന്നത് കൊ

ണ്ട ബന ബാസും ക്രടെ അവരുടെ

വൃാപ്തിയാൽ കൂടി വലഞ്ഞപൊയി.

ഫ്ര. എന്നാൽ അവർ സുവിശൈഷ്

ത്തിന്റെ സതൃത്തിൻ പ്രകാരം നെ

രായിട്ട നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ക

ണ്ടാവെ, എല്ലാവരുടെയും മുഠാകെ

ഞാൻ പത്രൊസിനൊട പറഞ്ഞു,

യെഫ്രദനായിരിക്കുന്ന നീ യെഫ്രദ

മയ്യാദയായിട്ടല്ല, പുറജാതി മയ്യാദ

യായിട്ടു നടക്കുന്നു എങ്കിൽ, നീപുറ

ജാതിക്കാരെ യെഹൂദ മയ്യാദയായിട്ട

നടപ്പാൻ എന്തിന നിബന്ധിക്കുന്നു?

. @ പുറജാതിക്കാരിൽനിന്നുള്ള പാ

പികളല്ല, സ്വഭാവത്താൽ തന്നെ

യെഹൂദന്മാർ ആകുന്ന നാം,

ച്) ചെയശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്ചാ

സത്താൽ അല്ലാതെ, സ്ത്രായപ്രമാണ

ത്തിന്റെ ക്രിയകളാൽ ഒരു മനുഷ്യ

ൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന അ

റിഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ടു, നാമും വൃായ

പ്രമാണത്തിന്റെ ക്രിയകളാലല്ല,

ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ത

ചെന്നാം നീതീകരിക്കപ്പെടെണ്ടുന്ന

തിന, യെശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ-സി

ച്ചു; അതെന്ത.കൊണ്ടെന്നാൽ വൃായ

പ്രമാണത്തിന്റെ ക്രിയകളാൽ ഒരു

ജഡവും നിതിക്കപ്പെടുകയില്ല.

ചെയഠകിയായ മെല്ക്കു വന്നപ്പൊൾ,അ ക9 എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനാൽ ന്



ഗലാത്തിയക്കാർ ബ ആ.
രാത്ര

തീകരിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടു നാം അ| ബുദ്ധിയില്ലാത്തഗലാത്തിയ്ക്കാതെ,

നെചക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നാം തന്നെയും സതൃത്തെ അനുസരിക്കാതെ ഇരിപ്പാ

പാപികളായി കാണപ്പെടുന്നു എങ്കി

ൽ, ഇതകൊണ്ടു ക്രിസ്തു പാപത്തി

ന്റെ ശുശൃഷക്കാരനാകനുവൊ?

അബബ.

ഥവൃ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ഇ

ടിച്ചകളഞ്ഞവയെ ഞാൻ പിന്നെയും

പണിയുന്നു എങ്കിൽ, ഞാൻ എന്നെ

ത്തന്നെ ഒരു ലംഘന കാരനാക്കി തീ

ക്കുന്നുവല്ലൊ.

ംൻ എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിനാ

യി ജീവിക്കെണ്ടുന്നതിനായിട്ട, ഞാ

ൻ വൃായപ്രമാണാത്തിനു വൃായപ്ര

മാണും കൊണ്ടു മരിച്ചു.

വ.ം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനൊട ക്രടെ

കുരിശിൽ തറെ ക്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; എ

ന്നാലും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു; എ

ങ്കിലും ഞാനല്ല, ക്രിസ്ത അത്രെ എനി

ൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശൈഷി

ളും ഞാൻ ഇപ്പൊൾ ജഡത്തിൽ ജീ

വിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്നെ സ്റ്റെഹിക്ക

യും ഇനിക്ക വെണ്ടിതന്നെത്താൻ എ

ല്പികയും ചെയ്തുവനായി, ദൈവ

ത്തിന്റെ പുത്രനായവനിലുള്ള വി

ശ്വാസത്താൽ തന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചി

രിക്കുന്നു.

വ. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ

യെ ത്യജിച്ചുകളയുന്നില്ല. എന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ വൃായപ്രമാണത്താൽ നീ

തികരണം ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ, അ

പ്പൊൾ ക്രിസ്തു വെറുതെ മരിച്ചു.

ബ അുായം.

ം അവർ വിശ്വാസത്തെ ഉപെക്ഷി

ച്ചു. വൃായപ്രമാണത്തിൽ ആശ്ര

യിക്കുമാറായത എതകൊണ്ടെന്ന

അവൻ ചൊദിക്കുന്നത്,_സ്ത്ര വി

ശ്വസിക്കുന്നവക നീതീകരിക്കപ്പെ

ട്ടും.അബ്രഹാമിനൊട കൂടെ അ

്നുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു എ

ൻ നിങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിച്ചവൻ ആര്?

നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുരിശിൽ ത

റെക്കപ്പെട്ടവനായിയെശ്ശ ക്രിസ്റ്റ് നി

ങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുമ്പാകെ സ്പ

ക്ട്രമായി പ്രകാശകപ്പെട്ടുവല്ലൊ.

വ ഇതിനെ മാത്രം ന,ങ്ങളിൽനി

ന്ന ഗ്രഹിപ്പാൻ ഇനിക്ക മനസ്സുണ്ടു,

നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ തൃായപ്ര

മാണത്തിന്റെ ക്രിയകളാലൊ, വി

ശ്വാസത്തിന്റെ ശ്രവണത്താലൊ

പ്രാപിച്ചത്?

മ്പ്, നിങ്ങൾ ഇത്ര ഭൊഷന്മാർ ആ

കന്നുവൊ? ആത്മാവിൽ ആരംഭി

ച്ചിട്ട, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊൾ ജഡത്താ

ൽ പൂണ്ണന്മാരായി തിനുവൊ?

ര് നിങ്ങൾ ഇത്ര കഷ്ടങ്ങളെ വൃഥാ

അനുഭവിച്ചുവൊ? അത വൃഥാ ത

ന്നെ ആ കന്നു എങ്കിൽ.

@ അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾക ആത്മാ

വിനെ നൽകുകയും, നിങ്ങളുടെ

ഇടയിൽ അതിശയങ്ങളെ പ്രവൃത്തി

കയും ചെയ്യുന്നവൻ അതിനെ സ്നാ

യപ്രമാണത്തിന്റെ ക്രിയകളാലൊ,

വിശ്വാസത്തിന്റെ കൊ

ലൊ ചെയ്യുന്നത്? -

നു അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശപ

സികയും അത് അവന നീതിയായി

കണുകിടപ്പെടുകയും ചെയ്തു പ്രക

രം തന്നെ ആകുന്നു.

) ആകയാൽ വിശ്വാസത്തൊടെ

ഉള്ളവരൊ ആയവർ അബ്രഹാമി

ന്റെ മക്കൾ ആകന്നു എന്ന് അറി

ഞ്ഞുകൊxവിൻ.

വ്വ വിശൈഷിച്ചും ദൈവം വിശ്വാ

സം കൊണ്ടു പുറജാതിക്കാരെ നീതി

കരിക്കും എന്ന വെദവാക്യം മുമ്പിൽ

ക്രട്ടി കണ്ടിട്ട, നിന്നിൽ സകല ജാ

തിക്കാരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന

പറഞ്ഞ, അബ്രഹാമിനൊട മുമ്പെ

നുള്ളത്.
സുവിശെഷത്തെ അറിയിച്ചു.



ര്oപ്ര
ഗ്ലാതരിയക്കാർ സ്ഥ ആ.

ൻ എന്തകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തൊ

ടെ തുള്ളവർ വിശ്വാസമുള്ള അന്ദ്ര

ഹീമിനൊട കൂടെ അനുഗ്രഹ ക്

പ്പെടുന്നു.

.ം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വൃായപ്ര

മാണത്തിന്റെ ക്രിയകളൊടെ ഉ

ള്ളവർ അത്രയും ശാപത്തിൽ ഉൾപ്പെ

ട്ടി:ിക്കുന്നു. അതെന്തകൊളൈ,ന്നാൽ

നൃായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുത

6:പ്പട്ട കായ്യങ്ങളെ ഒക്കെയും ചെസ്സാ

ന്വയിട്ട്, അവയിൽ സ്ഥിരമായി നി

ല്ലാത്തവൻ എല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവ

ൻ ആകുന്നു എന്ന എഴുതപ്പെട്ട അ ക്കു

ബ,

..ം എന്നാൽ നൂ"യപ്രമാണത്താ

ൽ ഒരുത്തനും ദൈവത്തിന്റെ മു

മ്പാകെ നiതികരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എ

ണുള്ളത സ്ത സ്തമായിരിക്കുന്നു : എന്തെ,

നാൽ നീതിമാൻ വിശ്വാസം കൊ

ണ്ടു ജീവിച്ചിരിക്കും.

.വ. എന്നാൽ നൂായപ്രമാണം വി

ശ്വാസത്തൊടെ ഉള്ളതല്ല. അവയെ

ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അവയിൽ ജ്

വിച്ചിരിക്കും അത്രെ.

കമ്പ, ക്രിസ്തു നമുക്ക വെണ്ടി ഒരു ശാ

പമായി രീരുകകൊണ്ട്, നൂായപ്ര

മാണത്തിന്റെ ശാപത്തിൽനിന്ന ന

ചെ:മ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ മരത്തിന്റെൽ തുങ്ങു

ന്നവൻ എല്ലാം ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ

ആ കന്നു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഛ. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം

പുറജാതികളുടെ മെൽ ക്രിസ്തു യെശ്ശ

ജൂലം വരുവാനായിട്ടും, നാം ആ

ത്മാവിന്റെ വാശത്തത്തെ വിശാ

സം കൊണ്ടു കൈകൊൾവാനായ

ടുംത6 ന.

ച@ സഹൊദരന്മാരെ, ഞാൻ മ

്നുഷ്യന്റെ റ മയ്യാദയായി പറയുന്നു;

ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിയമം അത്രെ

ആകന്നത് എങ്കിലും, അത് സ്ഥി

ജുകയൊ, അത് നൊട ക്രടെ ക്രട്ടുക

യൊ ചെയ്യുന്നില്ല. -

. എന്നാൽ അബ്രഹാമിനും അ

വന്റെ സന്തതികം വാഗ്ദത്ത ഒങ്ങാ

ചെയ്യ പ്പെട്ടിരുന്നു സന്തത കൾക്കും,

എ ന്ന അനെ കത്തെ സംബന്ധിച്ച ഋ,

നിന്റെ സന്തതിക്കും, എ ന എക

ചെത്തസംബന്ധിച്ചത്രെ അവൻ പറ

യുന്നത്, അത് ക്രി.ു തന്നെ ആകന്നു.

. എന്നാൽ ദൈവത്താൽ ക്രിസ്തു

വ ൽ മുമ്പെ സ്ഥിരമാക്കപ്പെട്ട നിയ

മത്തെ നാനൂറ്റി പ്രത വ ഠ കഴി

ഞ്ഞ ശഷമുണ്ടായ നൂായപ്രമാണ

ത്തിന,വാഗ്ദത്ത.കെത്തന ഋലമാ കത്ത

കവണ്ണം, ത്ളിക്കളവാൻ കഴ കയി

ല്ല എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ വ റയുന്നു.

. എന്തെന്നാൽ അവകാശ് ബ്രാ

യപ്രമാണത്തിൽനിന്നു [ആകന്നു]

എങ്കിൽ, അത് പിന്നെ വാഗ്ദത്തരി

ൽനിന്ന അല്ലല്ലോ; എന്നാൽ ഭൈദവം

അബ്രഹാമിന അതിനെ വാഗ്ദത്ത

ത്താൽ കൊടുത്തു.

കൻ ♔ അത്കൊണ്ട നൂായപ്രമാ

ബം എന്തിനായിട്ട(ആകന്നു :) അ

ത വാശത്തത്തെ ലഭlച്ച സന്തതി വ

രുവൊളത്തിന. അക്രമങ്ങളുടെ നി

മിത്തം ക്രട്ടപ്പെട്ടതും, ദൈവദൂതന്മാ

ർാൽ ഒരു മ പ്രസ്ഥന്റെ റ കയ്യിൽ ക

ല്പിക്കപ്പെട്ടതും ആയിരുന്നു.

വം എന്ന രീ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥൻ ഒരു

ത്തന്റെ (മദ്ധ്യസ്ഥൻ) അല്ല. എ

ന്നാൽ കൈ വ ഒരുവൻ ആകനു.

വ. 3 അത്കൊണ്ട വ്രായപ്രമാണ് ം

ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്ത ങ്ങൾക്കു വി

തൊധമായു തൊ? അതല്ല ; എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ ജ വനെ നൽകുവാ

ൻ കഴിയുന്നത യുള്ളൊരു നൂ 9യപ്ര

മാണ് ഠ കൊടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ,

നീതികരണം നൂായപ്രമാണത്താ

ൽ ഉണ്ടകമായിരുന്നു നിശ്ചയം.

വ.വ. ു ന്നാലും ചെയശു ക്രിസ്തുവിലു

പ്പെട്ട പൊയാൽ ഒരുത്തനും തള്ളിക ള്ള വിശ്വാസം മൂലമായി വാഗ്ദത്തം



ഗലാത്തിയക്കാർ ര ആ. അ'ംസ

വിശ്വസിക്കുന്നവ 4 നൽകപ്പെടെ

ണ്ടുന്ന 1്ന, വൈദവികൃംസബലബ

യും പാപത്തിൻ കീഴെ ഒന്നിച്ച അ

ടച്ചക്a.ഞഞ്ഞു.

വന. എന്നാൽ വിശ്വാസം വരുന്ന

തിന് മുമ്പൈ, നാം പിന്നെ വെളി

പ്പെടെണ്ടുന്ന വിശ്വാസത്തിന് അ

ടെ കുഒപ്പട്ടവർായി, നൂായപ്രമാണു

ത്തിന് കീഴിൽ കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

വ.അ. എന്നത്കൊണ്ടു നാo വ.ശ.)

സ ഞാൽ നീതികരിക്കപ്പെടെണ്ടുന്ന

ത ന, നൂായ പ്രമാണം നമെ ക്രി

സ്തുവിന്റെ അടു കൽ [വ ഴി നടത്തു

ബ ്] ന ുടെ ഗുരുവായിരുന്നു

വ@ എന്നാൽ വിശ്വാസം വന്നതി

മെൻറ ശൈഷം. നാം പിന്നെ ഒരു

ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്ന ഋ.

വന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

ംgാവരും ക്രിസ്തു യശുവിലുള്ള വി

ശ്വാസം മൂലം ചെലവത്തിന്റെ മക

t) ആകനു.

എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു

വിങ്കലെക്കു ബ്പൂി.ുപ്പട്ടുവർ എല്ലാ

ബഠ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വവ്വ യെഹൂദനെന്നും ഗ്രെകുനെ

ന്നും ഇല്ല, ദാസനെന്നുറ സ്വാതന്ത്ര്യ

കാർ നെന്നും ഇല്ല.ആണെന്നും പെ

യ്ക്കുണ്ണന്നും ഇല്ല. എ.കെതന്നാൽ നിങ്ങ

ൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്ത യെഹൂവിങ്കൽ

ഒന്നല്ലൊ ആകന്നത്.

വൻ വിശൈഷിച്ചും നിങ്ങൾ ക്രി

സ്തവിനുള്ളവർ [ആകുന്നു) എങ്കിൽ,

എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു, അവകാ

ശിയായവൻ സകലത്തിനും യജമാ

ന്നായിരുന്നാലും, ബാലനായിരി

ക്കുന്ന കാലത്തൊകെയും അവനും ഒ

ൽ അടിയാനും ഒടം വൃതൃാസമില്ല.

വ പിതാവിനാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട

കാലത്തൊളc, അവൻ ആചായ്ലന്മാ

ക്കും വിചാരകാക്കും കീഴായ അത്രെ

ഇരിക്കുന്നു.

മ്പ അപ്രകാരം തന്നെ നാമും ബോ

ലന്മാരായിരുന്നപ്പൊൾ, ലൊക ി

ചെ" ആ* പീഠ'കകളിൻ കീഴിൽ

അടിമപ്പെട്ടവർായ രുന്നു:

ര. എന്നാൽ കാലത്തിന്റെ നിവ്വ

ത്തി വന്ന പ്പാൾ, ദൈവം ഒരു സ്രി

യിൽനിന്ന് ഉണ്ടായവനായി, നൂാ

യ:പ്രമാണത്തിൻ കീഴിൽ ഉണ്ടായ

വനായി തന്റെ പുത്രനായവനെ

നിയൊഗിച്ചയച്ചു.

@ അത നാം പുത്രസ്വീകാരത്തെ

പ്രാപിക്കെണ്ടുന്നത് ന, ന്യായപ്രമാ

ണത്തിൻ കീഴിലുള്ളവരെ വിണ്ടു

കൊൾവാനായിട്ട ആകനു.

ൗ വിശൈഷിച്ചുംനിങ്ങം പുത്രന്മാ

അാകകൊണ്ടു,അബ്ബ്,പിതാവെ, എന്

വിളിക്കുന്ന തന്റെ പുത്രന്റെ ആ

ത്മാവിനെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃ

ലയങ്ങളിലെക നിയൊഗിച്ചയച്ചു.

9 എന്നതകൊണ്ടു നീ ഇനി അടി

യാനല്ല, പുത്രനത്രെ, പുത്രനെന്നാ

കിൽ, അപ്പൊൾ ക്രിസ്തു മൂലമായിട്ട

രൈദവ അിന്റെ ഒര~ അവകാശി

അപ്പൊക നിങ്ങൾ അബ്രഹാമി' യു [ആകുന്നു :)

ന്റെ സന്തതിയും, വാഗ്ദത്ത പ്രകാ

(Do അവകാശ കളു.ം ആകുന്നു.

ര അദ്ധ്യായം.

വ്വ എന്നാലും അപ്പൊൾ, നിങ്ങൾ

66 3.വദി.ജ്ഞ അഠ യാതെ ഇരുന്ന സം

മയത്ത്, പ്രകൃതി കൊണ്ടു ദൈവങ്ങ

ളാത്തവചെ0 സെ ചിച്ചിരുന്നു.

ബ ക്രിസ്തു വരുവൊളം നാം നൂായ | എന്നാൽ ഇപ്പാം് നിങ്ങഠം

പ്രമാണത്തിൻ കീഴായിരുന്നത്

എന്നാൽക്രിസ്തനമെവിടുവി ഹു,ത.

വ.വ. നാം സ്ഥ തന്ത്ര്യകാരിയിൽ

! ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ, വിശെഷാൽ

ദൈവ ഞാൽ അറിയപ്പെട്ടതിനെ വ

ശൈഷം, ക്ഷീണവും ദാര ദ്യവുമുള്ള

അബ്രഹാമ.ജെ. റ മക്കൾ എന്നത്. |ആദൃ പഠികകൾക്കു പിന്നെയും ന

-

N u



അ'ഫo
ഗലാത്തിയക്കാർ ര' അ.

വമായി അടിമപ്പെട്ടിരിപ്പാൻ മന

സ്സായി, നിങ്ങൾ പിന്നെയും അവ

യിലെക്കു തിരിയുന്നത് എങ്ങിനെ?

ചം നിങ്ങൾ ദിവസങ്ങളെയും,മാ

സ ങ്ങനെa യും, കാലങ്ങളെയും, വ്

ങ്ങളെയും നൊക്കുന്നു.

. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി വെറു

തെ അദ്ധാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന

വെച്ച, ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച ശ

ങ്കി ക്കുന്നു.

ചവ സ്ഹാദരന്മാരെ, ഞാൻ നി

ങ്ങളൊട അപെക്ഷിക്കുന്നു, എന്നെ

പൊലെ ആകവിൻ: എന്തകൊണ്ടെ

നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെപൊലെ[ആ

കുന്നു:] നിങ്ങൾ ഇനിക്ക് ഒന്നും അ

നൂായമായിട്ട ചെയ്തിട്ടില്ല.

കമ്പ ഞാൻ ജഡത്തിന്റെ അശ

കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദിയിങ്കൽ

സുവിശൈഷത്തെ അറിയിച്ചു എന

നlങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലൊ.

ഛ. എന്റെൻറ ജഡത്തിലുള്ള എ

ന്റെ പരിക്ഷയെയും നിങ്ങൾ നി

ന്ദിച്ചതുമല്ല, വെടുത്തതുമില്ല; ദൈ

വ അിന്റെ ഒരു ദൂതനെ പൊലെ,

ക്രിസ്തു യെശുവിനെ പൊലെ അ

മെത്ര, എന്നെ കൈകൊണ്ടത്.

.ം@ അപ്പൊൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്ദ്യം

എത്രയായിരുന്നു? എന്തകൊണ്ടെന്നാ

ൽ കഴിയുന്നതായിരുന്നു എങ്കിൽ, നി

ങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ചുഴ

ന്നെടുത്ത, ഇനിക തരുമായിരുന്നു

എന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാ

യി ിക്കുന്നു.

. മസ്ത ആകയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊ

ട സ്തൃം പറയുന്നതകൊണ്ടു, ഞാൻ

നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുവായി തിനുവൊ?

. അവർ നിങ്ങളെ ശുക്ലാന്തി

പ്പെടുത്തുന്നത് നന്നല്ല: നിങ്ങൾ അ

വരെ ശുക്ലാന്തിപ്പെടുത്തെണ്ടുന്നതി

ന, അവർ നിങ്ങളെ പുറത്ത് അ

ടച്ചുകളുവാൻ അത്രെ ഇച്ഛിക്കുന്നത്.

ക്രടിയിരിക്കുമ്പൈാഠം മാത്രമല്ല, എ

പ്പൊഴും നല്ല കാഴ്ചത്തിൽ ശുക്ലാന്തി

യൊടെ ഇസിക്കുന്നത് നന്ന്.

.-ൻ എടെൻറ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ക്രി

നിങ്ങളിൽ സ്വരൂപപ്പെടുവൊളുത്തി

ന നിങ്ങൾക്കായiട്ട ഞാൻ ഇനിയും

ഗഭവെദനപ്പെടുന്നു. -

വ.ം ഞാൻ ഇപ്പൊഠം നിങ്ങളുടെ

അടുക്കൽ ഇരിപ്പാനും, എന്റെ ശ

ബ്ദത്തെ മാറ്റിക്കൊൾവാനും ഇനി

ക്ക ആഗ്രഹമുണ്ട്: എന്തു കൊണ്ടെന്നാ

ൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട സംശയ

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ. {് നൂായപ്രമാണത്തിൻ കീ

ഴിൽ ഇരിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന നിങ്ങൾ

നൂായപ്രമാണത്തെ കെ.ഠംകുന്നില്ല

യൊ? എന്നൊട പറവിൻ.

വ.വ. അതെന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അബ്ര

ഹാമിന രണ്ടു പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായി

രുന്നു എന്ന എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു,അ

ടിമസ്രിയിൽനിന്ന് ഒരുത്തൻ, സാ

തന്ത്ര്യമുള്ളവളിൽനിന്ന് ഒരുത്തൻ.

| പമ്പ എന്നാൽ അടിമസ്രിയിൽനി

| നുള്ളവൻ ജഡപ്രകാരം ജനിച്ചു.

| സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവളിൽ നിന്നുള്ളവൻ

വാശത്തത്താൽ അത്രെ[ഉണ്ടായത )

വ ര. cരം കാഴ്വങ്ങൾ ഒരു സാദൃശൃ

വാകാകനു. എന്തെന്നാൽ ഇവർ ത

ണ്ടു നിയമങ്ങളായവ ആകന്നു; അ

ടിമയിലെക്കു ജനിപ്പിക്കുന്നതായ ശീ

നാപവതത്തിൽനിന്ന് ഒന്ന്, അത

ആശാർ ആകനു.

വ@ എന്തെന്നാൽ അം ആഗ98 അ

റാബിയായിലുള്ള ശിനാ പവതം

|ആകനു, അത് ഇപ്പൊൾ ഉള്ള യെ

ദുശലമിന സമവുമാക നു, അത് ത

|ഐൻ. മക്കളൊട ക്രടെ അടിമപ്പെട്ടു

മിരിക്കുന്നു.

വ.ആ എന്നാൽ മെലായുള്ള യെറുശ

ലം സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതാകുന്നു, അത് ന

മുടെ എല്ലാവരുടെയും മാതാവ് ആ

് ഫവൃ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊട ബ



ഗലാതരീയക്കാർ G. അ. അ'ഫ്മ

വ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രസവി

കാത്ത മച്ചി, സന്തൊഷിക : പ്രസ്

വ സൈവദനപ്പെടാത്തവളെ, ആത്ത,

ശബ്ലിക്ക്:

പാഴായവം്ക പുരുഷനുള്ളവളെ

കാളും എറ്റവും അധികം മക്കൾ

ഉണ്ട് എന്ന എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ.വ്വ എന്നാൽ നാം, സഹൈാദത

ാതെ, ഇസ്റ്റാക്സിനെ ബാബല ബാ

ശത്തത്തിന്റെ മകൾ ആകുന്നു.

വൻ എന്നാൽ അന്ന ജഡപ്രകാ

രം ജനിച്ചവൻ ആത്മാവിൻ പ്രകാ

അം ജനിച്ചവനെ എതപ്രകാരം പി

ഡിപ്പിച്ചുവൊ, അപ്രകാരം തന്നെ

ഇപ്പൊളും ഉണ്ട്.

വ.ം എന്നാലും വെലവാക്ടം എന്ത

പറയുന്നു? അടിമസ്രിയെയും അവ

ളുടെ പുത്രനെയും പുറത്താക്കി കള

ക: എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അടിമസ്രി

യുടെ പുത്രൻ സപാതന്ത്രമുള്ളവല്ല

ടെ പുത്രനൊട ക്രടി അവകാശി

യായിരിക്കയില്ല.

മ്പ.ം ആയതകൊണ്ട്, സഹൊദര

ാതെ, നാം അടിമന്ത്രിയുടെ മക

d് അല്ല, സപാതന്ത്ര്യമുള്ളവളുടെ അ

മെത്ര ആകുന്നത്.

@ അഡ്രായം.

ച അവൻ അവതെ അവരുടെസാ

തസ്ത്രത്തിൽ നില്ല9നും.-ു ചെ

ലാകമ്മത്തെ അല്ല.-ചമ്പ വിശൈ

ഷJൽ സ്റ്റൈഹത്തെ തന്നെ ആച

രിപ്പാനും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്.--

.ംൻ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ.

വ.വ. ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ.

ആയതകൊണ്ടു ക്രിസ്തു നമെ സ്വാ

ത്തൃമാകിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ സ്ഥി

അമായി നില്ല.യും, പിന്നെയും അ

ടിമയുടെ അകത്തിങ്കലകപ്പെടാതെ

ഇരിക്കയും ചെയ്തിൻ.

വ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ചെല. ചെ

യ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ

അതെന്തു കൊചെണുനാൽ

ക ഒന്നും ഉപകരിപ്പിക്കയില്ല എന്ന

പൌലുസായ ഞാൻ നിങ്ങളൊട വ

റയുന്നു.

മ്പ എന്നാൽ ചെല ചെയ്യപ്പെട്ടവ

ബയ)ബടബ

ൻ നൂായപ്രമാണത്തെ മുഴുവനും

ചെയ്യാൻ കടമുള്ളവനാകന്നു എന്ന്

ഞാൻ പിന്നെയും സാക്ഷികരിക്കുന്നു.

ര് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നൂായ

പ്രമാണത്താൽ നീതികരിക്കപ്പെടു

ന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക ക്രിസ്തു നി

ഷ്ണലമായി ചമയുന്നു; നിങ്ങൾ കൃപ

യിൽനിന്നു വിണ്ടിരിക്കുന്നു.

@ എന്തെന്നാൽ നാം വിശ്വാസ

ത്താൽ നീതിയുടെ ആശാബന്ധത്തി

നായിട്ട ആത്മാവു മൂലം കാത്തിരി

ക്കുബ.

നൃ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രിസ്തു ബ്

ശുവിങ്കൽ ചെല എങ്കിലും, ചെലയി

ായു എങ്കിലും ഒന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല,

സ്റ്റൈഹത്താൽ വൃാപരിക്കുന്ന വിശാ

സം അത്രെ.

നിങ്ങൾ നന്നായി ഒടി; സതൃ

ത്തെ അനുസരിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ

നിങ്ങളെ ആര വിതൊധിച്ചു?

വ്വ oരം അനുസരണം നിങ്ങളെ

വിളിച്ചവങ്കൽനിന്ന് വരുന്ന ഋ. -

ൻ അസാരം പുളിച്ച മാവ് ക്രാ

രത്തെ മുഴുവനും പുളിപ്പിക്കുന്നു.

കg നിങ്ങൾ മറെറാന്നും ചിന്തിക്ക

യില്ല എന്ന ഇനിക്കു കത്താവിനാൽ

നിങ്ങളിൽ നിശ്ചയമുണ്ട്. എന്നാൽ

നിങ്ങളെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്തുന്നവൻ

താൻ ആരായാലും അവന്റെ ശി

ക്ഷ വിധിയെ ചുമക്കെണ്ടി വരും.

ഫ. വിശൈഷിച്ച സഹൊദരന്മാ

തെ, ഞാൻ ഇനിയും ചെല6യ പ്ര

സംഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഞാൻ ഇനി

എന്തിന് പിഡയെ അനുഭവിക്കു

നു? അപ്പൊൾ കുരിശ് വെൻറ് വിരു

ദ്ധം ഒഴിഞ്ഞു പൊയി.

ചവ ന.ങ്ങളെ കലഹിപ്പിക്കുന്നവർ

N n 2



ര'.ഥവ. ഗലാതരിയക്കാർ സ്കെ അ.

ചെരദിക്കപ്പെട്ടു പൊകെണമെന്നും വ. അസ്തയകൾ, കലപാതകങ്ങ

ഇനിക്ക ആഗ്രഹിക്കാം. ക, മദ്ദ്യപാനങ്ങൾ, അതിഭക്ഷണ

.ം്. എന്തെന്നാൽ, സഹൊദര|ങ്ങൾ, മറ്റും ഇപ്രകാരമുള്ളവയും

ന്മാരെ, നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലെ ആകണു: ഇപ്രകാരമുള്ള കാഴ്ചങ്ങ

കു വിളിക്കപ്പെട്ടവരാകന്നു; •രം ജെ ചെയ്യുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ

സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ജഡത്തിന കാരണ' രാജ്യത്തെ അവകാശമായന്മഭവിക

മായിട്ടു മാത്രം, പ്രയൊഗിക്കാതെ, യില്ല എന്ന ഞാൻ മുബൈ പറഞ്ഞത

സ്റ്റൈഹത്താൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ശുശൃ| പൊലെ ഇപ്പൊളും അവയെ കുറി

ഷ ചെയ്യുകൊൾവിൻ. | ച്ച നിങ്ങളൊട മുമ്പു ക്രട്ടി പറയുന്നു.

ഛ. എന്തെന്നാൽ നീ നിന്റെ അ; പ. എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ഫ

യച്ഛാരനെ നിന്നെ പൊലെ തന്നെ ലം, സ്റ്റൈഹം, സന്തൊക്ഷം, സമാ

സ്റ്റൈഹിക്കെണമെന്നുള്ള ഠരം ഒരു ധാനം, ഭീഷശാന്തത, ദയ, നന്മ,

വാക്കിൽ നൂായപ്രമാണം ഒ്കെയും വിശ്വാസം,

നിവൃത്തിക്കപ്പെടുന്നു. | പന. സൌമൃത, പരിപാകം. ഇവ

ച@ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക ആകന്നു: ഇപ്രകാരമുള്ളവെക്ക വി

ടിച്ച, ഭക്ഷിച്ചുകളയുന്നു എന്നുവരി തൊധമായി ഒരു വൃായപ്രമാണവു

കിൽ, ഒരുത്തനാൽ ഒരുത്തൻ സം് മില്ല.

ഹരിക്കപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട' വര. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ ബ

സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ. ഡത്തെ അാഗാദികളൊടും മൊഹ

ഫൗ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു. ആ ങ്ങളൊടും ക്രടെ കുരിശിൽ തറച്ചി

. തമാവിൽ നടന്നു കൊൾവിൻ, എ  ിക്കുന്നു.

ന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ മൊ പ@ നാം ആത്മാവിൽ ജീവിക്കു

ച തെ നിവൃത്തിക്കാതെ ഇരിക്കും. നൂ എങ്കിൽ, ആത്മാവിൽ നടകയും

. എന്തെന്നാൽ ജഡം ആത്മാ ചെയ്യെണം.

വിന വിതൊധമായും, ആത്മാവ ജ} പണ്ഠ നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൊപ

ഡത്തിന വിതൊധമായും മൊഹി പ്പിലും, തമ്മിൽ തമ്മിൽ അന്യൂയപ്പെ

ക്കുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രതി ടുത്തിയും, വൃഥാ സ്പതിയെ ആഗ്രഹി

ക്രലമുള്ളവയാകുന്നു : എന്നതു കൊണ്ട് കുന്നവൻാകരുത്.

നിങ്ങൾ ജിക്കുന്ന കായ്യങ്ങളെ ചെ നൃ അ(Uു. 10്യം.

യ്യാതെ ഇൽിക്കുന്നു. | S)

ചവ്വ നിങ്ങൾ ആത്മാവിനാൽ ന് ക അവർ തെറ്റിട്ടുള്ളൊരു സഹൊ

ടത്തിക്കപ്പെട്ടവരാകന്നു എങ്കിൽ, നി! ദരനൊട ശാന്തതയായി നടപ്പാ

ങ്ങൾ നൂായപ്രമാണത്തിൻ കീഴുള്ള അം.-ൽ തങ്ങളുടെ ഉപദൈക്ടോ

വൻല. | കാക്സ് ഔദാഴ്വത്തെ ചെയ്താനും,

.ംൻ എന്നാൽ ജഡത്തിന്റെ ക്രി ന് അവർ നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് മു

യകൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാകുന്നു; അവ, ലോ ചിലില്ലാതിസിപ്പാനും അവൻ

വൃഭിചാരം വൈശാഖഭാഷം, അശു | ജക്ടിക്കുന്നത്.

ദ്ധി, കാമവികാരം, | സഹൊദരന്മാരെ, ഒരു മനുഷ്യൻ

വ.ം വിഗ്രഹാരാധന, ക്ഷുദ്രം, പ യാതൊരു അപരാധത്തിലും അക

കുക, വിവാദങ്ങൾ, ുദ്ധകം, |പെടുന്നു എങ്കിൽ, ആത്മസംബന്ധമു

പ്രൊധങ്ങൾ, ശജകൾ, ഭൂടുകൾ, |ള്ളവരായ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാഡമുള്ള

വെദവിപരീതങ്ങൾ, വനെ സൌമൃതയുള്ള ആത്മാവിൽ



ഗലാതരിയക്കാർ ു അ. ര്ഥന.

യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊവിൻ: ച. ് ഞാൻ എന്റെ കൈകൊ

നിയും പി:ിക്കപ്പെടാതെ ഇരി ബ്ലേ തന്നെ എത്ര വലിയ പുഴു.ഞ നി

പ്പാൻ നിന്നെത്തന്നെ വിചാരിച്ച|ങ്ങൾക എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന നി

നൊക്കിക്കൊണ്ടു ഇർ കെ.ണം.

വ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭ9രങ്ങളെ വ

ഹിച്ചുകൊkവിൻ, ഇപ്രകാരം ക്രി

ുവിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ നി

ഋത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിൻ.

മ്പ, എന്തെന്നാൽ ഒരു തൻ, താൻ ഒ

ന്നുമില്ലാതെ ഇിക്കുമെമ്പാഠം, താൻ ത

നെ ഇന്നതെന്ന നിരൂപിച്ചാൽ, അ

വൻ തന്നെ താൻ വഞ്ചിക്കുന്നു.

ര. എന്നാൽ ഒ തൊരുത്തൻ തന്റെ

തന്റെ സ്വന്ത പ്രവൃത്തിയെ ശാ

ധന ചെയ്യപ്പെട്ടു, അപ്പൊC് അവന

മറെറാരു തേനിലല്ല, തന്ന ൽ തന്നെ

ആനന്ദമുണ്ടാകയും ചെയ്യും.

@ എന്തെന്നാൽ ഒരൊരുത്തൻ അവ

നവന്റെ സ്വാത ഭൂാരത്തെ വഹിക്കും

നു വചനത്തിൽ ഉപദൈശിക്കപ്പെ

ടുന്നവൻ ഉപ ദെശിക്കുന്നവന സക

ല നാമകളിലും ഭാഗിച്ചകൊട്ടു ഷട്ടെ

ആ വഞ്ച ക്കപ്പെടരുത്; ദൈവം വച

ർിഹസിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ

മനുഷ്യൻ എത നെ എങ്കിലും വിതെ

ച്ചാൽ, അന്നെ അവനു കൊയ്തു,

യും ചെയ്യും.

വ്വ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തന്റെ ജ

ന്ധത്തിനു വിതെക്കുന്നവൻ ജഡത്തി

ൽനിന്ന നാശത്തെ കൊയ്യും. എന്നാ

ൽ ആത്മാവിൽ വിതെക്കുന്നവൻആ

ത്മാവിൽനിന്ന നിതൃജീവനെ ബ0

ഠ .

ൻ വിശൈഷിച്ചും നാം നന്മ ചെ

യ്യുന്നതിൽ ത്ളന്പൊകാതെ ഇി

ക : എന്തെന്നാൽ നാം തച്ഛനവൊ

കുന്നില്ല എങ്കിൽ, നാം തൽ സമയ

ത്തിങ്കൽ കൊയ്യും.

ചം അത്കൊണ്ടു നമുക്കു സമയമു

ള്ളപ്പൊൾ നാം എല്ലാവകം, വിശൈ

ഷാര വിശ്വാസത്തിന്റെ റ ഭവനക 9

ങ്ങൾ കാണുന്നുവ@ല്ലാ

ചവ എത്ര ജനങ്ങൾ ജഡത്തിൽ

വെഷവിശെഷം കാട്ടുവാൻ ആ ഗ്ര

ഹ ക്കുന്നുവൊ, അവർ നിങ്ങളെ

ചെല ചെയ്തു കൊക്കുവാൻ ശാസിക്കു

ന്നത്, അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ റ കർശി

ന വെണ്ടി പിഡീ-പ്പെടാതെ ഇരി

പ്പാൻ മാത്രമാകുന്നു.

ചമ്പ എന്തെന്നാൽ ചെല ചെയ്യ

പ്പെട്ടവർ തന്നെയും നൂായപ്രമാണാ

ത്തെ പ്രമാണിച്ച നടക്കുന്നില്ല : അ

വർ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ പുകഴ്ച

ചെയ്യാനായിട്ട നിങ്ങൾ ചെല എ

ഠറു കൊളെ നെമെന്ന ആഗ്രഹിക്കു

ന്നതെയുള്ളൂ.

ചര. എന്നാൽ നമ്മുടെ കതാവാ

യ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ റ കരിശിങ്ക

ലല്ലാതെ, ഞാൻ പുകഴ്ച ചെയ്യാൻ

സംഗതി വരരുത, അവനാൽ ലൊ

കം ഇനി ക്കും ഞാൻ ലൊകത്തിനും

ക ിശിൽ തറെക്ക പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ച@ എന്തുകൊണ്ടൂന്നാൽ ക്രിസ്തു ചെയ

ശുവിങ്കൽ ചെല എങ്കിലും, ചെലയി

ല്ലായ്മ എങ്കിലും ഒന്നും ഫലിക്കുന്നില്ല,

ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി മാത്രം.

ഫസ്) വിശെഷിച്ചും എത്ര ജനങ്ങ

ഠം •രം പ്രമാണത്തിൻ പ്രകാരം ന

ടക്കുന്നുവൊ, അവർിലും ദൈവത്തി

ന്റെ ഇസ്രാഎലിലും സമാധാനവും

കരുണയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

ക് ഇനിമെൽ ഒരുത്തനും ഇനി

ക വരുത്തമുണ്ടാക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ

ഞാൻ കതാവായ മെയശു ക്രിസ്തുവി

ജെറ അടയാളങ്ങ ളെ എന്റെൻറ ശ്

| ീരത്തിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

| ചവ്വ സഹൈാദ oാതെ, നമ്മുടെ

കതാവായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃ

പ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് നൊട ക്ര

ായുള്ള വക്കും നന്മ ചെയ്തു. | ടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമെൻ.



ര്ഫര്

അപ്പൊസെ,ാലനായ പൌലൂസ

എഫൈസിയക്കാക്ക എഴുതിയ

ബ്ല. ബനം.

്ഥ അഭഋായം. ♔ മൂലം പാപ മൊചനമാകുന്ന

|വീണ്ടെടുപ്പ, അവന്റെ കൃപയുടെ

ഫ് തിർഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും.-ആ വ് 'ാനപ്രകാരം, ഉണ്ട്:

ത്രസ-ികാരത്തിന്റെയും സംഗ| ു ആയതിൽ അവൻസകല ജ്ഞാ

തി.--ഫം അത് മനുഷ്യന്റെ "|നത്തൊടും വിപ്ലെകത്തൊടും നമ്മു

കലയുടെ ഉറവാകുന്നു എന്നുള്ളത്. ടെ നെരെ പരിപൂണ്ണനായി.

ഖെദ്രവത്തിന്റെ ഹിതത്താൽ ്യ' ൻ തന്റെ മനസ്സിന്റെ രഹസ്യ

♔ ക്രിസ്തുവിന്റെ ബ അപ്പൊസ്ലൊ, തെ ഞങ്ങളൊട, തന്റെ ഉള്ളിൽ

ലനായ് പൌലൂസ എഫെസുസില്ല താൻ മുൻ നിശ്ചയച്ചിട്ടുള്ള തന്റെ

ള്ള പരിശുദ്ധന്മാക്കും ക്രിസ്തു ്യവു ഇഷ്ടപ്രകാരം, അറിയിച്ചിരി

ങ്കൽ വിശ്വാസികളായവും [എഴുബ

തുന്നത്.) .ം അത കാലങ്ങളുടെ പുണ്ണതയു

വ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവ | ടെ" വിചാരണയിങ്കൽ താൻ സ്വ

ത്തിൽനിന്നും, കരാവായ യെശു , റ്റത്തിലുള്ളവയെയും ഭൂമിയിലുള്ളവ

ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂപ | യെയും ഒക്കെയും ക്രിസ്തുവാകന ഇ

യും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. പങ്കൽ തന്നെ ഒന്നായിട്ടു ക്രട്ടി തി

മ്പ ആത്മസംബന്ധമുള്ള സകല | കെണ്ടുന്നതിന് ആകനു :

അനുഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടും സു; കാ | •.ം തന്റെ മനസ്സിലെ ആലൊ

♔ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനു. ചന പൊലെ തന്നെ സകലത്തെ

ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവവും നമ്മു ;യും പ്രവൃത്തിക്കുന്നവന്റെ നിണ്ണയ

ടെ കരാവായ യെശു ക്രിസ്തുവി പ്രകാരം, നാം മുൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട

സെൻറ പിതാവുമായവൻ സ്തുതിക്കപ്പെ വർാക കൊണ്ടു, ഇവങ്കല്പം നമുക്ക് ഒ

ട്ടവനാകെണാം. ത അവകാശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്,

രം നാം ശുദ്ധിയുള്ളവരായും സ്റ്റെ | കവ. ക്രിസ്തുവിൽ ആദ്യം ആ ശ്രയി

ഹത്തിൽ തന്റെ മുമ്പാകെ കറ്റമിച്ചിരുന്നവരായ ഞങ്ങൾ അവന്റെ മ

ല്ലാത്തവരായും ഇരിക്കെണ്ടുന്നതിന, |ഹത്വത്തിന്റെ യശസ്സിനായിട്ട ആ

അവൻ ലൊകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാ കെണ്ടുന്നതിന് ആകനു.

നത്തിന് മുമ്പെ നമ്മെ ഇവങ്കൽ തി കമ്പ. ഇവങ്കൽ നിങ്ങളും, നിങ്ങളു.

രഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നെ; ടെ രക്ഷയുടെ സുവിശൈഷമാകുന്ന

@ നമ്മെ തനിക്കായിട്ട പുത്രസി സതൃവചനത്തെ കെട്ട ശൈഷം്ആ

കാരത്തിന് യെശു ക്രിസ്തു ജൂലം, ത ശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:) ഇവങ്കല്പം വി

ന്റെ മനസ്സിന്റെ നല്ല ഇഷ്ടപ്ര ശ്വസിച്ചിട്ട, നിങ്ങൾ വാശത്തത്തി

കാരം, മുൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്, | ഹെൻറ പരിശുദ്ധാത്മാവു കൊണ്ടു മു

ഔ തന്റെ കൃപയുടെ മഹതപത്ത | ദ്രയിടപ്പെട്ടു.

ന്റെ യശസ്സിനാകുന്നു. ആയതിൽ | ഛ. ഇത് സമ്പാദിക്കപ്പെട്ട അനു

അവൻ നമ്മെ പ്രിയനായവങ്കൽ|ഭവത്തിന്റെ പിണ്ടെടുപ്പു ചതെയും,

ദയം പെടുത്തി. നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാ

9) ഇവങ്കൽ നമുക്ക് ഇവന്റെ ര' (tം അവമെൻറ മഹതപത്തിഒൻറ യ
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ശസ്സിനായി ആകനു. ്മത്തിനും തുലൈാം മീതെ ഇരുത്തുക

ച@ എന്നതകൊണ്ട് ഞാനും കരiാ യും,

വായ യെശ്ശ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളു. വ്വ സകലത്തെയും അവന്റെ പാ

ടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ശുദ്ധമു! ദങ്ങളുടെ കീഴിൽ ആക്കുകയും, അ

ള്ളവരിൽ എല്ലാവരിലും നിങ്ങൾക്കു വനെ സഭെക്കേ സകലത്തിനും മി

ള്ള സ്റ്റൈഹത്തിന്റെയും വസ്തുത കെ തെ ശിരസ്സായിരിപ്പാൻ കൊടുകയും

ട്ടതിനെൻറ ശൈഷം, | ചെയ്തു.

ചന്ദ്ര നിങ്ങളെ എന്റെ പ്രാത്ഥന വന. ഇത അവന്റെ ശരീരം സ

കളിൽ ഒമ ചെയ്തു കൊണ്ടു, നിങ്ങ കലത്തിലും സകലത്തെയും പുണ്ണത

ൾക്കു വെണ്ടി ഇടവിടാതെ സ്കൊത്ര പെടുത്തുന്നവന്റെ പൂണ്ണത തന്നെ

ങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു;

ച് അത് നമ്മുടെ കരാവായ

യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവമായി, ,
മഹത്വത്തിന്റെ പിതാവായവൻ

അവനെ അറിയുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കു

ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിയിപ്പ്

ന്റെയും ആത്മാവിനെ തരെണ

6 മനും,

ചവ്വ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയുടെ ക

ണ്ണകൾ പ്രകാശമാക്കപ്പെട്ടിട്ടു. അവ

പെൻറ വിളിയുടെ ആശാബന്ധം ഇ

ന്നതാകുന്നു എന്നും, ശുദ്ധമുള്ളവരിൽ

അവ ന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മ

ഫത്വത്തിന്റെ ധനം ഇന്നതാകുന്നു

എന്നും,

ചൻ അവന്റെ ബലത്തിന്റെ ശ

ക്തിയുടെ വൃിപാര പ്രകാരം, വി

ശ്വസിക്കുന്നവരായ നമ്മുടെ നെ

തെ അവന്റെ ശക്തിയുടെ മഹാ വ

ആകുന്നു.

വ- അഭഋായം.

. പ്രകൃതി കൊണ്ടു നാം ഇന്നതാക

ന്നു എന്നും.- @്കൃപകൊണ്ടു നാം

ഇന്നതാകുന്നു എന്നു ഠ ഉള്ളത്._

.ഠം നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കായി നാം

സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.

വിശൈഷിച്ചും അക്രമങ്ങളിലും പാ

പങ്ങളിലും മരിച്ചവരായിരുന്ന നി

ങ്ങളെ (അവൻ ജീവിപ്പിച്ചിരിക്കു
ബ

വ. ഇവയിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാ

ലത്തിൽ ഠരം പ്രപഞ്ച വഴിപ്രകാര

വും, ഇപ്പൊൾ അനുസരണകെടുള്ള

മക്കളിൽ വൃാപിക്കുന്ന ആത്മാവാ

, യ വായുവിന്റെ അധികാരമുള്ള

പ്രഭുവിൻ പ്രകാരവും സഞ്ചരിച്ചി

ബ

ലിപ്പം ഇന്നതാകുന്നു എന്നും നിങ്ങ | . അവരുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ

ൾ അറിയുമാറാകെണമെന്നും [ആ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ ന

കുന്നു.] |ടന, ഞങ്ങളുടെ ജഡത്തിന്റെ

വം ഇതിനെ അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ മൊഹങ്ങളിൽ ജഡത്തിന്റെയും മ

മരിച്ചവരിൽ നിന്ന ഉയിരൈഴുനീ നസ്സിന്റെയും ഇച്ഛകളെ സാധിച്ചു.

ല്പിച്ചപ്പൊൾ, അവങ്കൽ നടത്തിക കൊണ്ടു ഇരുന്നു: സ്വഭാവം കൊണ്ടു

യും, അവനെ സുസ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ പൊലെ തന്നെ കൊ

തന്റെ വലതുഭാഗത്തിങ്കൽ, പത്തിന്റെ മകളും ആയിരുന്നു.

വ.ം സകല പ്രഭുത്വത്തിനും, അ| ര. എന്നാൽ കരുണയിൽ സമ്പന്ന

ധികാരത്തിനും, ശക്തിക്കും, ആധി നാകുന്ന ദൈവം, താൻ നമ്മെ സ്റ്റെ

പതൃത്തിനും, ഠരം ലൊകത്തിൽ മാ | ഹിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ മഹാ സ്റ്റെ

ത്രമല്ല, വരുവാനുള്ളി. കൊണ്ടു,

ക്രടെ നാമപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നാ ആ നാം പാപങ്ങളിൽ മരിച്ചവ
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രായിരിക്കുമ്പൊൾ തന്നെ, നമെ ചമ്പ എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ ക്രിസ്തുബ

ക്രിസ്തുവിനൊട ക്രടെ ജീവിപ്പിക്ക ശുവിൽ മുമ്പൈ ദൂരത്തായിരുന് നി

യും്(നിങ്ങൾ കൃപയാൽ രക്ഷിക്ക ; ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ റ രക്തത്താൽ സ

പ്പെട്ടവരാകുന്നു , ) | മീപത്താക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നൂ നമെ ക്രടി എഴുനില്പികയും, ഫര് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ

സുസ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ചെയശുവി നമ്മുടെ സമാധാനം ആകനു, അ

ൽ കൂടി ഇരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കു വൻ രണ്ടിനെയും ഒന്നാക്കി, (നമ്മു

ബ ടെ മ ുത്തിലെ] ഇടനിരയായുള്ള

അത് വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ അ| നടുച്ചുവരിനെ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ,

വൻ ക്രിസ്തു യെശുവിനാൽ നമൊ ച@ നിയമങ്ങളൊട ക്രടിയ ക

ടുള്ള ദ്യയിൽ തന്റെ കൃപയുടെ ലനകളുടെ നൃായപ്രമാണാമെന്ന

മഹാ ധനത്തെ കാണിക്കെണ്ടുന്നതി; വൈർത്തെ തന്റെ ജഡത്തിൽ ഇ

• ന ആകനു. ല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്.ക്കു നത്,അ

വ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ കൃപകൊ|വൻ സമാധാനത്തെ വരുത്തിക്കൊ

ണ്ടു വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷി , ണു, തങ്കൽ തന്നെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഒ

കപ്പെട്ടവരാകുന്നു; ഇതും നിങ്ങളി|രു പുതിയ മനുഷ്യനെ നിഴ്കിക്കെ

ൽനിന്നുള്ളത് അല്ല : ദൈവത്തിന്റെ |ണ്ടുന്നതിനും ;

ബഠ [ആകുന്നു.) ഥസ്ത കൈവരത്തെ അതിനാൽ ന

ൻ യാതൊരുത്തനും ആത്മപ്രശം |ശിപ്പിച്ചിട്ട, കുരിശു മൂലം ഒരു ശരീ

സ പറയാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട പ്ര! അത്തിൽ താൻ രണ്ടിനെയും ദൈവ

വൃത്തികൾ കൊണ്ട് അല്ല. ത്തൊട യൊജ്യതപ്പെടുത്തെണ്ടുന്നതി

കം എന്തെന്നാൽ നാം ക്രിസ്തു ിയ നും ആകന്നു :

ശുവിൽ നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട| - അവൻ വന്ന, ദൂരത്തായിരുന്ന

സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരായി, അവന്റെ കൃ നിങ്ങൾക്കും, സമീപത്തായിരുന്നവ

തിയാകുന്നു, അവയെ ദൈവം നാം | ക്കും സമാധാനത്തെ പ്രസംഗിക

അവയിൽ നടപ്പാനായിട്ട മുബൈ |യും ചെയ്യു.

നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫല അത് എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അ

ം. ആയതകൊണ്ടു നിങ്ങൾ |വൻ മൂലമായി നമുക്ക് ഇരിവക്കും ഒ

മുമ്പെ ജഡത്തിൽ കൈകൊണ്ടു ജ | അ ആത്മാവിനാൽ പിതാവിന്റെ

ഡത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചെല എ | അടുക്കൽ ഉപഗമനം ഉണ്ട്.

ന്ന പഠയപ്പെട്ടതിനാൽ ചെലയില്ലാ ചൻ എന്നത്കൊണ്ട ഇനി നിങ്ങ

യൂ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുറജാ |് അസ്ത്യന്മാരും പർദെശികളും അ

തിക്കാരായിരുന്നു എന്ന ഒരിന്തുകൊൾ | ഋ. ശുദ്ധിമാന്മാരൊട ക്രടെ എക

വിൻ ; നഗഅക്കാരും, ദൈവത്തിന്റെ ഭവ

ചവ അക്കാലത്തിങ്കൽ നിങ്ങൾ ക്രി നക്കാരും അത്രെ ആകനത :

വിനെ കൂടാതെയുള്ളവരായും, ഇ| വ.ം അപ്പൊസ്റ്റൊലാരുടെയും ദി

സ്രാഎലിഫെൻറ രാജാവകാശത്തിൽ | ഘഭൾിമാരുടെയും അടിസ്ഥാനത്തി

നിന്ന അനൂാരായും, വാശത്തത്തി| മൈൽ പണി ചെയ്യപ്പെട്ടവരും ആ

ന്റെ നിയമങ്ങളിൽനിന്ന ഇതര |്കുന്നു. പ്രധാനമായുള്ള മൂലകല്ല ചെയ

ന്മാരായും, ആശാബന്ധമില്ലാത്തവ |ശു ക്രിസ്തു തന്നെ ആകനു:

ായും, ഭൂലൊകത്തിൽ ദൈവമില്ല), വ. അവനിൽ വീട അശെഷം

ത്തവരായും ഇരുന്നു : ഒന്നിച്ചു നന്നായി ആകൃതിപ്പെട്ടിട്ട,



എന്റെഫസിയക്കാർ സ്ഥ അ. ര്ഥg)

കാവിൽ ഒരു ശുദ്ധ ദൈവാലയ

മായി വളരുന്നു : -

വ.വ. അവനിൽ നിങ്ങളും ആത്മാ

വിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ വാസ

സ്ഥലത്തിനായികൊണ്ട ഒന്നിച്ച പ

ണി ചെയ്യപ്പെട്ടവരാകുന്നു.

ബ അഡ്രായം.

പുറജാതികാർ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന

മറ്വെ-ാരുളായുള്ള അഹസ്ത്രം.

ംരം സംഗതികായിട്ടു അവ്വജാതി

കാരാകുന്ന നിങ്ങക്ക് വെണ്ടു പൌ

ലുസായ ഞാൻ ചെയശു ക്രിസ്തുവിന്റെ

ബലധൻ [ആകന്നു.

വ നിങ്ങൾക്കായിട്ട ഇനിക നൽക

പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദ്വൈവകൃപയുടെ വി

ചാരണയെനിങ്ങൾ കെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ;

ബേ. അത് അവൻ അറിയിപ്പുകൊ

ണ്ട എന്നെ •രം രഹസ്ത്രത്തെ ഗ്രഹി

പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാകുന്നു; അ

പ്രകാരം ഞാൻ മുമ്പെ സംകൊപ്

ക8 പട്ടിരിക്കുന്നത്.

ശ്രഷ്കാരനായി തിനു.

വ്വ ശുദ്ധിമാന്മാരിൽ എല്ലാവരിലും

ഏറ്റവും ചെറിയവനിൽ ചെറിയ

വനാകുന്ന ഇനിക ഠൻം കൃപ നൽ

ക്രിസ്തുവിന്റെ

തെടാവതല്ലാതുള്ള ധനത്തെ ഞാൻ

പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസം

ഗിക്കെണ്ടുന്നതിനും,

ൻ യെശു ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടു സ

കലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈ

വത്തിൽ ലൊകത്തിന്റെ ആരംഭം

മുതൽ മറഞ്ഞിരുന്ന സഹസ്ത്രത്തിന്റെ റ

സംസ;ം ഇന്നതാകുന്നു എന്ന സക

ല ജനങ്ങൾക്കും പ്രകാശിപ്പിക്കെണ്ടു

ന്നതിനും,

ചം സുസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആധി

പതൃങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും

ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായുള്ള

ജ്ഞാനം സഭയിൽ,

ച.ം അവൻ നമ്മുടെ കതാവായ

മെയശു ക്രിസ്തുവിൽ നിണ്ണയിച്ച നി

മായി എഴുതിട്ടുണ്ട്:

രം അത്കൊണ്ട നിങ്ങൾ വായിക്കു

ബൊൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ റ രഹസ്പത്തി

ൽ ഇനിക്കുള്ള അറിവിനെ നിങ്ങൾ

ക് അറിയാം.

@ ആയത ഇപ്പൊൾ ശുദ്ധിമാന്മാ

രായ അപ്പൊ8:സ്പാലന്മാരൊടും ഭീ

ഘല ിമാരൊടും ആത്മാവിനാൽ

അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അ

വ്വകാലങ്ങളിൽ മനുഷ്യ പുത്രന്മാ

തൊട അറിയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നല്ല.

നു അത അനൂജാതിക്കാർ സുവി

ശൈാം മൂലം ക്രട്ടവകാശകളും, ഒ

രു ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചവരും,

ക്രിസ്തുവിൽ അവന്റെ വാശത്തത്തി

ന്റെ റ ഒഫ് ിക്കാരും ആയി ഭവിക്കും

എന്നുള്ളതാകനു:

ു അതിന അവന്റെ ശക്തിയുടെ

തൃ നിണ്ണയപ്രകാരം, ഇപ്പൊൾ അ

റിയപ്പെടുവാനായിട്ടും ആകുന്നു :

| ചവ അവനിൽ നമുക്ക് ഡെയ്യവും

; ഉറപ്പൊട ക്രടി ഉപഗമനവും അ

വനിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ഉണ്ട്.

ചമ്പ അത്കൊണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വെ

ണ്ടി ഇനിക്കുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നി

ഒങ്ങൾ ക്ഷീണികരുത് എന്ന് ഞാൻ

അഒപക്ഷിക്കുന്നു, അത നിങ്ങളുടെ

മഹതപ്രം ആകന്നു.

കര. ഇത്.ന്റെ നിമിത്തമായിട്ട

ഞാൻ സുത്ത ലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള

കഡംബം എ ഋാം നാമഡെയപ്പെ

"ടുന്നത്iന കാരണഭൂതനായി.

| l@ നമ്മുടെ കാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവ് ഒലക എ

ന്റെ മുഴങ്കാലുകളെ കരുതുന്നു:

ഥൻ നiങ്ങൾ അവനെ ന ആത്മാ

ബലമുള്ള വ്യാപാരത്താൽ ഇനിക | വിനാൽ അകത്തുള്ള മനുഷ്യനിൽ

നൽകപ്പെട്ട ദൈവ കൃപയുടെ ഭാ ശക്തിയൊടെ ബലപ്പെടുവാനായി

നപ്രകാരം, ഞാൻ ഒരു ദൈവ ശു | ടൂ, അവൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ



ര'ഫവൃ
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ധനപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽ

കെൺമെന്നും,

ഫ5) ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങ

ളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുമാറാ

കെൺമെന്നും, നിങ്ങൾ സ്റ്റെഹത്തി

ൽ വെർ ഉൗന്നുകയും ഉറെകപ്പെട്ടു

കയും ചെയ്തു,

.ംവൃ വീതിയും,നീളവും ആഴവും,

ഉയരവും ഇന്നിന്നതാകുന്നു എന്ന സ

കല ശുദ്ധിമാന്മാരൊടും കൂടി ഗ്ര

ഹിപ്പാനായിട്ടും,

.=ൻ അറിവിനെ കവിയുന്നതായി

ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്റ്റൈഹത്തെ അറി

വാനായിട്ടും പ്രാപുമാരാകെണമെ

ന്നും, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ

കല പുണ്ണതയാലും പുണ്ണത പ്പെടെ

ണുമെന്നും ആകന്നു.

വ.ം എന്നാൽ നാം യാചികയും നി

രൂപിക്കയും ചെയ്യുന്നതിൽ വg:ാഠ്എ

ത്രയും മഹാ പരിപ്പ്റ്റമായി ചെ

ജൂാൻ നമ്മിൽ വൃാപിക്കുന്ന ശക്തി

പ്രകാരം പ്രാപൂനായുള്ളവന,

വ.ം സഭയിൽ കാലാവസാനം ക്ര

ടാതെ എന്നെനെക്കും ക്രിസ്തു യെശു

മൂലമായിട്ട അവന മഹത് ഉണ്ടാ

ഒകണമെ. ആമെൻ.

ര് അഭ്രായം.

.ം അവൻ ഐകൃതെക്കു ബുദ്ധി ചൊ

ല്ലുന്നത്.-9 മനുഷ്യക ഒരൊതൊ

ാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നതി

ന്നത് എന്നുള്ളത് -വ.ം വ-l.ഴയ

നുഷ്യൻ അസതൃത്തെ,ാടും വാ

ളായുള്ള സംസാസത്തെ 9ടും ക്രട

ഉപെക്ഷിക്കപ്പെടെണ്ടുന്നത് ആ

കനു എന്നു ുത

അത്കൊണ്ടു കതാവിൽ ബദ്ധനാ

യ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരി

ക്കുന്ന വിളിക യൊഗ്ദ്യമായിട്ടു,

വ സകല മനൊ വിനയത്തൊടും,

സൌമൃതയെീടും, ദിഘശാന്തതയൊ

.ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും,

ബ സമാധാന ബന്ധത്തിൽ ആ

ത്മാവിന്റെ ഐകൃതയെ കാത്തു

കൊക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടും നട

കെൺമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളൊട അ

പെക്ഷിക്കുന്നു.

ര് നിങ്ങളുടെ വിളിയുടെ എക

മായുള്ളആശയ:ൽ നിങ്ങൾ വിളിക്ക

പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നെ, ഒരു

ശരീരവും, ഒരു ആത്മാവും [ഉണ്ട്:

@ ഒരു കതാവും, ഒരു വിശ്വാസ

വും, ഒരു ബപൂിസ്തയും,

ന്ന എല്ലാവിക്കും ഒരു ദൈവവും

പിതാവും[ഉണ്ട്.]അവൻ എല്ലാറ്റി

നും മീതെയും; ഏല്ലാവ് അകൊണ്ടും,

നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും ഉള്ളവ

ബ.

എന്നാൽ നമ്മിൽ ഒത്തൊരു

ത്തന ക്രിസ്തുവിന്റെ വ അത്തി ഒൻറ

പരിമാണപ്രകാരം കൂപ നൽകപ്പെ

ട്ടിരിക്കുന്നു.

വ്വ അത് കൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നു,

അവൻ ഉയരത്തിലെക്കു കി അറി

പൊയപ്പൊൾ, അവൻ അടിമപ്പാ

ടിനെ അടിമയാക്ഷി കളകയും, മ

നു ുക വ അങ്ങളെ കൊടുകയും ചെ

ൻ (എന്നാൽ അവൻ കതെറിപൊ

യി എന്നുള്ളത അവൻ മുഞ്ചിൽ ഭൂമി

യിൽ ഏറ്റവും താണു പ്രദെശങ്ങ

ളiലെക് ഇറങ്ങി എന്നുള്ളത് അല്ലാ

6ത എന്താകനം ?

.C.ം ഇറങ്ങിയവൻ സകലത്തെയും

പൂണ്ണമാക്കുവാനായി മെൽ ലൊക

ങ്ങൾക്കു ഒക്കെയും മീതെ ദൂരെ കരെ

റ്പൊകയും കൂടി ചെയൂവൻ ത

ന്നെ ആകനു.)

ബ വിശൈഷിച്ചും അവൻ ചില

തെ, അപ്പൊസ്കൊലന്മാരായിട്ടും; ചി

ല6 (U ഭിഘഒശിമാഡായിട്ടും ; ചില

തെ,എവൻശൈലിസ്താരായി ടും; ചി

ടും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്റ്റൈഹത്തിൽ ലത്തെ, ഇടയന്മാരായിട്ടും, • ഇവുമെല
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ക്ടാക്കന്മാരായിട്ടും തന്നു;

ഠവ അത ശുശ്രഷയുടെ പ്രവൃ

ത്തിക്കായിട്ട, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ.ീര

ത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തിനായി,

ശുദ്ധിമാന്മാരുടെ പുതീകരണത്തി

ന വെണ്ടി,

ചമ്പ വിശ്വാസത്തിന്റെയും ദൈ

വ പുത്രന്റെ റ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും

ഐകൃതയിൽ നാം എല്ലാവരും ക്രി

സ്തുവിന്റെ പൂണ്ണതയുടെ വളച്ചയു

ടെ പര'മാണത്തിലെക്ക്, ഒരു പു

ണ്ണ മനുഷ്ടങ്കലെക്ക്, എതുവൊളത്തി

ന ആകുന്നു.

കര, നാം ഇനി മെലാൽ മനുഷ്യ

രുടെ കൃത്രിമം കൊണ്ടും, അവർ വ

ഞ്ചപ്പാൻ ഉപായം ചെയ്യുന്ന തന്ത്രം

കൊണ്ടും, ഒരൊതൊ ഉപലെ ശ്ര കാ

ഠറിനാൽ അങ്ങും ഇങ്ങും അലഞ്ഞു

വലയുന്ന പെതങ്ങളാകാതെ,

ച@ സ്റ്റെഫത്തൊടെ സതൃം സം

സാരിച്ചുകൊണ്ട്, തലയാകുന്ന ക്രി

എനവനിലെക്കു സകലത്തിലും

വളരെണ്ടുന്നതിന് ആകന്നു:

ച് അവനിൽ നിന്ന യൊഗ്യമാ

യ, ഒന്നിച്ച ക്രടുകയും, ഒായൊരൊ

സന്ധ്കൾ ഒ'ഹെർ:തൊ ഭാഗത്തി

ടെൻറ പരിമാണത്തിലുള്ള വ്യാപാര

ശക്തി പ്രകാരം ഉപകർിക്കുന്നതി

നാൽ യൊജ്യതപ്പെടുകയും ചെയ്യു

ന്ന ശരീരം മുഴുവനും സ്റ്റൈഹത്തിൽ

ത, ന്റ ഉറപ്പനായിട്ടു തന്നെ ശ.ീ

രവദ്ധനം വരുതുന്നു.

.ം അര,കൊണ്ടു ഞാൻ ഇതി

നെ പറകയും, മറ്റുള്ള പുറജ:തി

കാർ തങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ മ്യ

യിൽ നടക്കുന്നത് പൊലെ, ഇനി

നിങ്ങൾ നടകരുത് എന്ന കത്താവി

ൽ സാക്ഷിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

.=വ്വ അവർ ബുദ്ധിയിൽ അന്ധകാ

ൽപ്പെട്ടവരായി, അവരുടെ ുലയ

ത്തിലെ അന്ധത ഹെതുവായി, അ

വത്തിന്റെ ജിവങ്കരീനിന്ന അവ്വ

ാർായ്;

ചൻ അവർ സ്മരണമില്ലാത്തവരാ

യിരുന്ന,സകല മലിനത യെയും അ

ത്യാഗ്രഹത്തൊട ക്രടെ പ്രവൃത്തി

പ്പാൻ കാമ ത്തിലെക്കു തങ്ങളെ ത

ന്നെ എല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

വം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം

ക്രിസ്തുവിനെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല.

വ. നിങ്ങൾ അവനിൽനിന്നു കെ

ൾകയും, യെശുവിലുള്ള സ്തൃപ്രകാ

ൻം അവനാൽ ഉപദെശിക്കപ്പെടു

കയും ചെയ്യുവല്ലൊ :

പ് വഞ്ചനയുള്ള മൊഹങ്ങളിൻ

പ്രകാtം വഷളതപമുള്ള പഴയ മ

നുഷ്യനെ മുമ്പിലത്തെ സംസാരം

സംബന്ധിച്ചു, ഉ,പെക്ഷിപ്പാനായി

ട്ടം.

വമ്പ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ, ആ

താവിൽ പുതുതാക്കപ്പെടുവാനായി

ടൂ,

വര. ദൈവത്തിൻ പ്രകാരം നീ

ത യിലും, സ്തൃത്തിന്റെ റ വിശുദ്ധി

യിലും, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുതി

യ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊൾവാനാ

യിട്ടും ആകുന്നു.

വ@ it ആയതകൊണ്ടു ഭൊക്ലി

നെ നീക്കളഞ്ഞ, ഒത്തൊരുത്തൻ

ത്രൻ റ തന്റെ റ അയല്ലാ നാട

സതൃം പറവിൻ: എന്തെന്നാൽ നാം

തമ്മിൽ തമ്മിൽ അവയവങ്ങൾ ആ

ബ

വ് കൊപപ്പെടുവിൻ, പാപം

ചെയ്തു,യുമരുത : സൃഷ്ണൻ നിങ്ങളുടെ

കൊപത്തിനെൽ അസ്തമിക്കരുത്.

വ ഈ പിശാചിനു സ്ഥലം കൊടുക്ക

യുമരുത്.

വവ്വ മൊക്ടിച്ചവൻ ഇനി മെൽ

മെJഷ്ട്.കരുത്. എന്നാൽ വിശെഷാ

ൽ അവൻ ആവശ്യമുള്ളവന ഭാഗി

ച്ചു കൊടുപ്പിൻ തനിക്ക ഉണ്ടാകെ

വനിൽ ഉള്ള അറിയായ്മ മൂലം ദൈ ണ്ടുന്നതിന, തന്റെ കൈകളെക്കൊ
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ണ്ട നല്ലതിനെ പ്രവൃത്തിച്ചു. അദ്ധാ | . T എന്നാൽ ശുദ്ധമുള്ളവ് കെയാ

നപ്പെടെണും.

വൻ ികൾക്കുന്നവക കൃപയെ ഉ

ണ്ടാക്കുവാനായിട്ട ഉപകാരമുള്ള ഉ

റപ്പനായി നല്ല വാക്കായുള്ള ത അ

ല്ലാതെ, വായുള്ള ഒരു വാക്കും

ന അളുടെ വായിൽനിന്ന് പുറപ്പെ
ബം

മ്പം നിങ്ങ്) വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ദി

വസ ിലെക്കു മുദ്രയിടപ്പെ. തന മൂ

ലമായ പെദ്വത്തിന്റെ പരിശു

ല, 9ത്മാവനെ ദുഃഖിപ്പിക്കയും അരു

ബ.

നു. ഫ സ്ക ല കൈപ്പും, ക്രൈാധവു ' )

കൊപവും, കല സ്ഥലും, ് ലോ ' വം •

ബല

ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പൊകട്ടെ :

മ്പ വിഖ രക്ഷിച്ചും നിങ്ങൾ തമ്മി

ൽ തമ്മ'ൽ ദയയു ജുവായി, മനസ്സ

ലിവു ുവർായി, ദൈവം ക്രിസ്തവ

ന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളൊട ക്ഷമി

ച്ചത പൊലെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ക്ഷമി

ക്കുന്നവ ായി ഇിപ്പിൻ.

G) അദ്ധ്യായം.

ഫ അവൻ ധമ്മം ചെയ്യാനും.-ബ

വെശ്വാടൊഷ ിൽനിന്ന ഒടി

കൊൾവാനും ബുദ്ധി ചൊല്ലുന്ന

ത -വ.വ. ഭായ്യമാൽ ടെയും -വ.ബ

ഭതാക്കന്മാരുടെയും മുറകൾ.

ആതകൊണ്ട നിങ്ങൾ പ്രിയമുള്ള

് വെപ്തങ്ങൾ എന്ന് വാലെ ദൈവ

ത്തിന്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നവരാ

കവിൻ.

വ വിശെഷിച്ചും ക്രിസ്തു നമെ

സ്റ്റൈഹികയും, ഒരു സുഗന്ധ വാസ

നെഷ നമുക്കു വെണ്ടി തന്നെത്താൻ

ദൈവത്തിന് ഒരു കാഴ്ചയായിട്ടും

ബലിയായിട്ടും എല്ലികയും ചെയുത

പൊലെ തന്നെ, നീങ്ങളും ക്ലെഹ

ധംഷ്യയെ ടും കൂടെ നി

ശൃമാകുന്ന പ്രകാരം വെശ്ശാലൊഷ

വും, സകല അശുദ്ധിയും ആകട്ടെ,

അതൃാഗ്രഹം ആകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ

ഇടയിൽ ഒരിക്കലും പെ:പ്പെടരുത്.

ര. മലിനതയും അരുത്, ദൃഢസം

സാൽവു അരുത്, പൻ.വാസവും അ

രുത്, ഇവ യെ ഗൂമില്ലാത്ത കായ്യങ്ങ

ാകന്നു: നൊത്രം മാത്രമെ ആവു.

@ എന്ത് കൊണ്ടെന്നാൽ യാതൊരു

പ സ്ത്രീ സംഗക്കാരനു എങ്കിലും, അ

ശു ു മുള്ളവന എങ്കിലും, വ്.ഗ്രഹാ

അാധന *ാരനാകുന്ന ആ olാഗ്രഹി

ക്ക എങ്ക ലും, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഠയും ദൈ

വത്ത്'ചെറയും രാജ്യ • ിൽ ഒരു അ

വകാശവുമില്ല എന്നുള്ളത്.ം.ന നി

ങ്ങൾ അറിഞ്ഞി ക്കുന്നു

ന്ന ഒരു തനും നിങ്ങളെ വ്യതഥമാ

യു ു വാക്കുകളെ,കൊണ്ടു വഞ്ച്: കരു

ത്. എന്തെന്നാൽ കയ്യങ്ങളു.

ടെ നിമിത്തമായിട്ട ദൈവത്തിന്റെ

കൊവ്വം അനുസരണ മക്കുടികെൻറ മ

ക്കളുടെ മെൽ വരുന്നു.

അത്കൊണ്ടു നിങ്ങഠം അവ ഒരാ

ട ക്രടെ ഒഹരിക്കാരാകരുത്.

വ്വ എന്ത.കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ മു

ൻ കാലത്തിൽ അന്ധകാരമായ.രുന്നു,

എന്ന ൽ ഇപ്പൊൾ നിങ്ങൾ കതാ

വിൽ പ്രകാശമാകുന്നു : പ്രകാശത്തി

റെf റ മക്കൾ എന്ന പൊലെ നടനു

കൊണ്ടു,

ൻ (എന്തെന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ റ

ഫലം സകല നന്മയ ലും നിൽ.യി

ലും സ്തൃത്തിലും ആ കന്നു ;)

. കത്താവിന ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത

എത എന്ന നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച നാ

കിക്കൊണ്ടിൽ പ്പൻ.

.ഠ. അന്ധകാസത്തിന്റെ വ ന് ഋല

ംബ

മായുള്ള ക്രിയകളൊട ക്ര = `അ

വെവ്വാവ്വതയുള്ള വരാകരുത്, അവ

യെ വിശെഷ.ൽ ഭത്സക മാത്രം

ത്തിൽ നടന്നുകൊൾവിൻ.
ചെയ്തിൻ.



എന്റെഫസിയക്കാർ ദ്ര അ. അ'വ-ഫ

ചവ, എന്തെന്നാൽ അവരിൽ അഹ ട എന്ന പൊലെ, നിങ്ങളുടെ സ്വ

സ്യമായിട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാഴ്വങ്ങ ത ഭതാക്കന്മാരൊട അനുസിച്ചി

ളെ പറവാൻ പൊലും ലജയായി ിപ്പിൻ.

ൽിക്കുന്നു. - | വന എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രിസ്തു

ചമ്പ എന്നാൽ ഭത്സിക്കപ്പെടുന്ന കാ സഭെക്കേ തലയായിരിക്കുന്ത പൊ

യ്യങ്ങൾ ഒക്കെയും വെളിച്ചത്താൽ പ്ര ല, ഭാവ.ഭ:ജൈുക്ക തലയായിരി

കാശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്തെന്നാൽ പ്ര ക്കുന്നു. അവൻ ശിtത്തിന്റെ ര

കാശിപ്പിക്കുന്ന താപെക്കയും വെളിച്ചം ക്ഷിതാവും ആകനു.

ആകുന്നു. വര. എന്നാൽ സഭ എതപ്രകാരം

ഛ. ആ യതകൊണ്ട് അവൻ പറ ക്രിസ്തുവിനൊട അനുസരിച്ചിരിക്കു

യുന്നു. ഉറങ്ങുന്നനി ഉണന, മിച്ച നുവൊ, അപ്രകാം ഭാഴ്വമാരും ത

വരിൽനിന്ന് എഴുനില്ല. എന്നാൽ ഒ് ദൂടെ ഭതാക്കന്മാരൊട സകല

ക്രിസ്തു നിനക്ക പ്രകാശം തരും. ത്തിലും അനുസരിച്ചിരിക്കെ ണം.

ഫ@് അത്കൊണ്ട സൂക്ഷ്മ തൊടെ വ@ ഭതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ

നടപ്പാൻ നൊക്കുവിൻ, ഭിഷന്മാർ ഭാഴ്സുമാതെ സ്പെഹിപ്പിൻ, ക്രിസ്തുവും

എന്ന പൊലെഅല്ല, ബുദ്ധിമാന്മാർ സഭയെ സ്റ്റെഫിക്കയും, അരിന് പെ

എന്ന ഖവു96 ല് അ6്ത്ര, |ണ്ടി തന്നെത്തന്നെ എപ്പിച്ചുകൊടുക്ക

.ംൗ നാളുകd് ദെ.ഷമുള്ളവയാക യും ചെയുതപൊലെ തന്നെ :

കൊണമ, കാലത്തെ വീണ്ടുകൊണ്ടി വന്നു താൻ അതിനെ ശുദ്ധമാക്കി,

രിപ്പിൻ. വചന ത്താൽ ജല സ്നാനം കൊണ്ട

ചആ ആയതകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ബു വെടിപ്പാക്കെ ുന്നതിനും,

ദ്ധിയില്ലാത്തവരാകാതെ, കാവി മടിനത എങ്കിലും, ചൂളുകം എ

ന്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നപ്രകാരമെന്ന തി ങ്കിലും, ഇപ്രകാരമുള്ളതിൽ യാതൊ

ിച്ചറിയുന്നവാക്വിൻ. നെങ്കിലും ഇല്ലാതെ, അത ശുദ്ധമു

കച്ച വിശെഷ ും അതിനികതമുള്ള ഉള്ളതും കറയില്ലാത്തതുമായിര പ്പാനാ

മധുവിനാൽ മലപ്പെടരുത്. എന്നാ യട്ട്, അതിന്റെ തനിക്ക് മഹത്വമു

ലും ആത്മാവിനാൽ പു:്തപ്പെട്ട ജൊരു സഭാക്കി നിതികൊളെ

ംൻ സംകീഅനങ്ങാടും ി : ണ്ടുന്നതിനും ആകനു.

നങ്ങളെ3ടും ജ്ഞാനപ്പാട്ടുകളൊ; , ; വവ്വ അപ്രകാരം പുരുഷന്മാർ ത

തിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നവയാ തുടെ ഭാവ്വമാരെ തങ്ങളുടെ ശി

യി, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ക , തങ്ങളെ പൊലെ സ്റ്റൈഹിക്കെണ്ടുന്ന

താവിലെക്കു പാടി, സാംകിത്നം വർാകനു. തന്റെ ഭ:വ്വയെ സ്റ്റെ

ചെയ്യുന്നവരായി; - ഹിക്കുന്നവൻ തന്നെത്തന്നെ സ്റ്റെഫി

വം'ദൈവവും പിതാവുമായവന കുന്നു. -

നമ്മുടെ കാവ്യ ചെയ്തു ശു ക്രിസ്ത ൻ എന്തെന്നാൽ, ഒരുത്തനും ഒരി

വിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലപ്പൊഴും കിലും തന്റെ ജഡ് ദെ_ഷിച്ചി

സകലത്തിനും വെണ്ടി സ്കൊത്രം ചെ ട്ടില്ല : കരാവ സഭെ ചെയ്യു~.ത

യ്യുന്നവർായി; പൊലെ തന്നെ അതിന്റെ പൊറ്റി

. ദൈവ ഭയത്തൊടെ തമ്മിൽ പൊഷ . അത്രെ ചെയ്യുന്നത്.

തമ്മിൽ അനുസ:ിക്കുന്നവരായി ല മ്പ, c നാം അവ6 ൻറ ജ് സിസ്താ

ർ'പിറ്റ്. ടൂം അവന്റെ റ അസ്ഥ കളൊടും ക്ര

വ. ഭാഷ്ണമാരെ, കാവിനൊ ടെ അവന്റെ ശരിയാ ആ

. - () 0



ര'വ.വ. എഫെസിയക്കാർ ഗ്നൂ അ.

വയവങ്ങളുമെല്ലാ ആകുന്നത്.

മ്പ. ഇതിനായിട്ട മനുഷ്യൻ ത

ന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെ

യും വിട്ട പിരിഞ്ഞ്, തന്റെ റ ഭാഴ്ച

യൊട ക്രടെ ചെനിർിക്കയും, അവ

രിരുവരും ഒരു ജഡമായ്ക്കരികയും

ചെയ്യും.

ന.വ. ഇത് ഒരു വലിയ അവറസും

ആകനു. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സ

ഭ:്യയും സംബന്ധിച്ചത്രെ പറയു

ന്നത്.

മ്പന. എന്നാലും നിങ്ങളിൽ പ്രത്രെ

കം ഒരൊരുത്തൻ അവനവന്റെ

ഭാഴ്ചയെ തന്നെ പൊലെ തന്നെ

സ്റ്റൈഹിക്കണം; ഭാഴ്ചയും തന്റെ ഭ

താവിനെ ഭയപ്പെട്ടിരിപ്പാനായി

ട്ട [നൊക്കട്ടെ.)

നു ആദായം.

.ം മക്കളുടെയും._@ പിതാക്കന്മാരു

ടെയും,-നു ഭൂതൃനാരുടെയും -

ൻ യജമാനന്മാരുടെയും മറ്.-

.ം നമ്മുടെ ജീവൻ യുദ്ധത്തിലെ

സെവകാ വൃത്തിയാകുന്നു എന്നുള്ള

അാ.-ബ-ക്രിസ്ത്യാനികായന്റെ

ആയുധവും.

വൈ_തങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ മാതാ

പിതാക്കന്മ:തൊട കരാവിൽ അ

നുസരിച്ചിരിപ്പിൻ: എന്തികൊണ്ടെ

ന്നാൽ ഇത് മയ്യാദയായിട്ടുള്ളതാക

ബ്,

വ നിനക്കു നന്നായിരിക്കെണ്ടുന്ന

തിനും, ഭൂമിയിൽ ന് ദിഘായുസ്റ്റൊ

ടിരികെണ്ടുന്നതിനും,

മ്പ, നിന്റെ പിതാവിനെയും നി

ന്റെ മാതാവിനെയും ബഹുമാന

ക: ഇത് വാശത്തത്തൊട കൂടിയ

ഒന്നാം കല്പനയാകുന്നു.

ര വിശൈഷിച്ചും പിതാക്കന്മാരെ,

നിങ്ങഠ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊ!ൻ

പപ്പെടുത്തരുത : അവതെ ബാല്പശി

| ശവാകൃത്തൊടും വളരfതുക മാത്രം

ചെയ്തിൻ.

@ പ്രവൃത്തിക്കാതെ, ക്രിസ്തുവിനൊട

എന്ന പൊലെ, ജഡപ്രകാൻം ്നി

ങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരായിൽ കുന്ന

വ തൊട നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തി

മെൻറ പരമാതഥതയിൽ ഭയത്തൊ

"ടും, വിറയലൊടും അനുസരിച്ചിരി

പ്പിൻ:

ആ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവ

് എന്ന പൊലെ ദൃഷ്ടി ശുശ്രൂഷ

കൊണ്ടല്ല. ക്രി ുവിന്റെ ഭൂത്യന്മാർ

എന്ന പൊലെ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന

ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ചെയ്യു

കൊണ2 :

നല്ല മനസ്സൊട ക്രടെ മനുഷ്യ

കല്ല, കതാവിനു തന്നെ ശുശ്രൂഷ

ചെയ്തു കൊണ്ട്,

വ്വ ഒരൊരുത്തൻ, അവൻ അടിമ

യുള്ളവൻ എങ്കിലും അടിമയില്ലാ

ത്തവൻ എങ്കിലും, യാതൊരു നന്മ

ചെയ്യുന്നുവൊ, അവൻ അതിനെ ത

ന്നെ കരാവിൽനിന്ന പ്രാപിക്കും

എന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു പ്രെത്ര.

ൻ യജമാനന്മാരായുള്ള നിങ്ങ ളും

അവക ആ കാഴ്വങ്ങളെ തന്നെ ശാ

സനയെ കുറച്ചിട്ട, നിങ്ങളുടെയും

യജമാനൻ സപറ്റത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന

അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ചെണ്ണിൻ : അവ

ങ്കൽ പക്ഷഭെദവുമില്ല.

കം | തിച്ചെക് എന്റെ സഐാ

ല അനാരെ, കത്താവിലും അവന്റെ

ശക്തിയുടെ ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെ

ട്ടിരിപ്പിൻ.

..ഠ നിങ്ങഠം പിശാചിനെൻറ ഉ

പായ തന്ത്രങ്ങളൊട മറുത്ത നില്ലാ

ൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവർാകെണ്ടുന്നതിനാ

യിട്ട, ദൈവത്തിന്റെ റ സകല ആ

യുധവqചെത്തയും ധരിച്ചുകൊകവി

ഫ.വ. എന്ത6 കാ6ണ്ടനാൽ ഞങ്ങൾ

ക്ഷയൊടും കതാവിന്റെ ഉപലെ മല്ലുകെട്ടുന്നത് രക്തത്തൊടും ജഡ



എന്റെഫസിയക്കാർ ഗ്നൂ അ. അ'വമ്പ

ത്തെ5ടുമല്ല, പ്രഭുത്വങ്ങളൊടും അ

ധികാരങ്ങളൊടും, •രം ലൊകത്തി

ലെ അന്ധകാരത്തിന്റെ അധിപതി

മാരൊടും, ഉന്നത സ്ഥലങ്ങളിൽ ദു

ാത്മാക്കളൊടും അത്രെ.

ചമ്പ ആയതകൊണ്ടു നിങ്ങൾ പൊ

ഷമുള്ള ദിവസത്തിൽ എതൃതു നി

ല്പാനും, സകലത്തെയും ചെയ്തു തി

നിട്ട നില്പാനും നിങ്ങൾക്കു കഴിയെ

ണ്ടുന്നതിന്, ദൈവത്തിന്റെ സ്ക

ല ആയുധവ♔ത്തെയും എടതുകൊ

ൾവിൻ.

ഛ. അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ സ്തൃ

ത്തെ ക്കൊണ്ട നിങ്ങളുടെ കടിപ്രദെ

ശത്തെ കെട്ടിക്കൊണ്ടും, നീതീകര

ണത്തിയെൻറ മാർകവചത്തെ ധി

ുകൊണ്ടും.

ഫS) നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ സ

മാധാനത്തിന്റെ സുവിശൈഷത്തി

ന്റെ യത്നം കൊണ്ടു ചെരിപ്പിട്ടുകൊ

ണ്ടും നില്പിൻ :

ചണ്ഠ സകലത്തിനും മെലെ വിശാ

സത്തിന്റെ പരിചയെ പിടി

കൊൾവിൻ, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക്

ദുഷ്ടന്റെ അഗ്നി അസ്ത്രങ്ങളെ ഒ

കെയും കെടുത്തുകളവാൻ കഴിയും.

ച് വിശൈഷിച്ചും അക്ഷയുടെ ത

ലe്കാരികയെയും,ദൈവത്തിന്റെ

വചനമാകുന്ന ആത്മാവിന്റെ വാ

ളിനെയും നിങ്ങൾ എടുത്ത്,

ചവ്വ സവകാലത്തിലും ആത്മാവി

ൽ സകല പ്രാത്ഥനയൊടും അപെ

ക്ഷയൊടും പ്രാതിച്ച, ഇരിന സ | ിസ്റ്റഫിക്കുന്നവരൊട

കല സ്ഥിരതയൊട്ടും സകല ശുദ്ധി ടൂം

ണ്ടിയും ഉള്ള പ്രാത്ഥനയൊടും ഉ

ണുന്നുകൊണ്ടിരിപ്പിൻ.

ഥൻ ഞാൻ വൈധ ുത്തൊടെ എ

ന്റെ വായെ തുറന്ന, സുവിശെഷ

ത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ അറിയിക്കെ

ണ്ടുന്നതിന, ഇനിക്ക വാക്ക തരപ്പെ

ടുവാൻ,

വം ആയതിനായിട്ട ബന്ധനങ്ങ

ളൊടുള്ള സ്ഥാനാപതിയായി, ഞാ

ൻ പറയെണ്ടും പ്രകാരം, അതിൽ

ധൈയ്യമായി സംസാരിപ്പാനായിട്ട

തന്നെ, ആകുന്നു. -

വ. എന്നാൽ എന്റെ വസ്തുതക

ളെയും, ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു എ

ന്നും നിങ്ങളും അറിയെണ്ടുന്നതിന്,

സകലത്തെയും പ്രിയ സവെഹാദ്ര

നായും കരാവിൽ സതൃമുള്ള ശു

ശ്രഷക്കാരനായുമുള്ള തികിക്കുസ നി

ങ്ങളൊട അറിയിക്കും.

പവ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വസ്തുത

കളെ അറിവാനും, അവൻ നിങ്ങ

ളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശപസിപ്പിപ്പാ

നും, അവനെ ഇതിനായിട്ടു തന്നെ

നിങ്ങളുടെ അടുകലെക്കു പറഞ്ഞയ

ച്ചിരിക്കുന്നു.

വമ്പ സബഹാദരന്മാക് സമാധാന

വും പിതാവായ ദൈവത്തിൽനി

നും കതാവായ ചെയശു ക്രിസ്തുവിൽ

നിന്നും വിശ്വാസത്തൊട ക്രടെ സ്റ്റെ

ഹവും ഉണ്ടായിരിക ചെട്ട.

വരം നമ്മുടെ കതാവായ യെ

ശു ക്രിസ്തുവിനെ വൻമാതഥത്തൊടെ

എല്ലാവരെUാ

ക്രടെ കൂപ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

മാന്മാക്സ് വെണിയും ഇനി ക്കു വെ ആമെൻ.
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(അ) വ.അ'

-

അപ്പൊസൊലനായ പൌലുസ

പീലിപ്പിയ്ക്കാക്ക എഴുതിയ

ബലബം.

ഥ അദ്ധ്യായം.

. പൌലൂസ അവക വെണ്ടി ദെവ

ത്തൊട ചെയ്യുന്ന നന്ദിയും പ്രാ

തcനയും.-വ. കഷ്ടമനുഭവി

പ്പാൻ അവൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കു

നു എന്നുള്ളത്.

യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാ

രനായ പ്ലൂസും തിമൊഫെയുസും

.ഫിലിപ്പിയായ ൽ ക്രിസ്തു യെശുവിലു

ള്ള സകല ശുദ്ധിമാന്മാക്കും എപ്പി

സ്കൊപ്പന്മാക്കും ശുശ്രൂഷക്കാക്കും ക്ര

ടി [എഴുതുന്നത്:)

വ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവ

ത്തിൽനിന്നും, കത്താവായ യെശ്ശൂ

ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂപ

യും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ.

. ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഇന്നെ

രം വരെ സുവിശൈഷത്തിൽ നിങ്ങ

്ക്കുള്ള ഐകൃതെ കായിട്ട,

രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒക്കുമ്പൊൾ ഒ

കെയും എന്റെ ദൈവത്തിന സെസ്സാ

ത്രം ചെയ്തു,

@ എപ്പൊഴം എന്റെ പ്രാത്ഥന

യിൽ ഒക്കെയും സഞ്ഞാഷത്തൊട

ക്രടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവക്കും വെ

ണ്ടി അപക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്,

ആ നിങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി

യെ ആരംഭിച്ചവൻ അതിനെ യ

ശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളൊളം ന വൃ

രിയ്ക്കും എന്ന ഇക്കാജ്യത്തെ ത

മെന്ന നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട ഇരിക്കുന്നു

ⓖ എന്റെ ബന്ധനങ്ങളിലും സു

വിശൈഷത്തിനായി പ്രതൃത്തർത്ത്

ലും സ്ഥിരീകരണത്തിലും നിങ്ങൾ എ

ല്ലാവരും എന്നൊട ക്രടെ കൃപയു

ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ധരിച്ചി

(ിക്കൊണ്ടു, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെ

കുറിച്ചും ഇതിനെ നിരൂപിപ്പാൻ ജ്

നിക നൂായമുള്ള പ്രകാരം തന്നെ

ആകനു.

വ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ യെശു ക്രി

സ്തുവിന്റെ മനസ്സലിവുകളിൽ ഞാൻ

നിങ്ങളെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും വബ

ത്ര വാഞ്ചരയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള

തിന ദൈവം എന്റെൻറ സാക്ഷിയാ

ബ,

ൻ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെഫം

അറിവിലും സകല ബുദ്ധിയിലും അ

ധികമധികം വദ്ധികെണമെന്നും,

ഠം നിങ്ങൾ വൃതൃാസമായിരിക്കു

ന്ന കായ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയെണമെ

നും, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാൾ

വഡെയും നിമലതയുള്ളവരും കററ

മില്ലാത്തവരുമായി,

ച്ച ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തി

നും സ്മതിക്കും യെശു ക്രിസ്തുവിനാലു

ള്ള നീതിയുടെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടു വട്ട

ണ്ണന്മാർായി ഇ(ിക്കെണ്. മെനും ഉള്ള

തിനെയും ഞാൻ പ്രാത്ഥിക്കുന്നു.

.വ. {് എന്ന്:ലും സഹൊദരന്മാ

രെ, ഇനിക്ക സംഭവിച്ചു) കാഴ്വങ്ങ

ൾ സുവിശെഷത്തിന്റെ അധിക വ

ദ്ധനെക്കായിട്ട നടന്നു എന്ന നിങ്ങ

് അറിയൊക്ക മന്ന ഇനിക്കു മന

സ്സുണ്ട്: - -

.ബ എന്നത് കൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിൽ

എന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ രാജ്ഗുഹ

ത്തിൽ ഒക്കെയും മറ്റും സകല സ്ഥ

ലങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു;

-ര കാവിലുള്ള സഹൊദരന്മാ

ൽിൽ പലരും, എന്റെ റ ബന്ധനങ്ങ

ടെ അംശക്കാൻാകയാൽ, നിങ്ങളെ ളാൽ നിശ്ചയമുണ്ടായി തിന, വച



ഫീലിപ്പിയക്കാർ ഫ അ. ര'വ@

നത്തെ ഭയം കൂടാതെ സംസാരിപ്പാ

Cൻ എഠ നവും ഡെയ്യപ്പെടുന്നു

ഫ@ ചിലർ അസ്ത്യയിലും വിവാ

ലത്താലും,ചിലർ നല്ല മനസ്സാലും ക്രി

സ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു സത്യം :

്ച്) ഒരു ക്രട്ടക്കാർ എന്റെ ബന്ധ

നങ്ങളൊട ക്രടെ ഉപദ്രവത്തെ ക്ര

ട്ടുവാൻ നിരൂപിച്ചുകൊണ്ട്, വർമാ

തഥത്തൊടെ അല്ല, വിവാദം കൊ

ണ്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

കണ്ണൂ എന്നാൽ മറ്റ്വർ ഞാൻ സു

വിശെഷ അിന്റെ ഉത്തരവാദത്തി

നായിട്ട വെക്കപ്പെട്ടവനാകന്നു എന്ന

അറിഞ്ഞിട്ട ചെസ്സഹം കൊണ്ടു അത്രെ.

ഫവൃ എന്നാൽ എന്ത്? എല്ലാ പ്രകാ

അത്തിലും കാഴ്ചയിലാകട്ടെ, സതൃ

ത്തിലാകട്ടെ, ക്രിസ്തു പ്രസംഗിക്കപ്പെ

ടൂന്നുവല്ലൊ; അതിൽ ഞാൻ സന്തൊ

ലിക്കുന്നു, അത്രയുമല്ല സന്തൊഷിക്ക

യും ചെയ്യും.

ചൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ഒ

ന്നിലും ലജപ്പെടുകയില്ല എന്നും,

ജീവനാലൊ, മരണത്താലൊ, എ

നെൻറ ശരീരത്തിൽ ക്രിസ്റ്റ എപ്പൊഴ

മുള്ളത പൊലെ, ഇപ്പൊളു.ം സകല

6 ഡെ ുത്തൊടും മഹതചപ്പെടുത്തുക

മാത്രമെ ഉള്ളൂ എന്നും, എന്റെ താ

ലുമുള്ള അവെചക്ഷയും ആശയും പ്ര

ക0 (Uം,

വം ഇത നിങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനയാ

ല്ലാ, മെയശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാ

വിന്റെ സഹായത്താലും ഇനിക്ക

ര ക്ഷക്കായി രീരുമെന്ന് ഞാൻ അറി

ഞിരിക്കുന്നു.

വച അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇനി

ക ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും, മരിക്കു

ന്നത ലാഭവും [ആകന്നു.]

.വ.വ. എന്നാലും ഞാൻ ജഡത്തിൽ

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഇത എ

ഹെൻറ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ആക

നു: ഞാൻ എതിനെ തെരിഞ്ഞുകൊ

വമ്പ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ അ

ണ്ടിനാൽ ഞെരുക്കപ്പെടുന്നു, നീങ്ങി

പൊയി, ക്രിസ്തുവിന്റെ 9ട കൂടെ ഇ

രിപ്പാൻ ഇന് പാഞ്ചരയുണ്ട്. അത

എത്രയും എന്റെ നല്ലതാകന്നു :

വര. എന്നാലൊ ഞാൻ ജഡത്തിൽ

പാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എറ്റവും ആ

വശ്യമുള്ളതാകുന്നു.

വl@ വിശൈഷിച്ചും ഇപ്രകാരം നി

ശ്ചയിച്ച ഞാൻ നിങ്ങളൊട എല്ലാ

വരൊടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അധി

ക വദ്ധനെക്കായിട്ടും വിശ്വാസത്തി

ന്റെ സന്തൊഷത്തിനായിട്ടും പാ

കയും താമസിക്കയും ചെയ്യുമെന്ന

ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു:

വനൂ ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ

അടുക്കൽ വരുന്നതിനാൽ, ഇനിക്ക

വെണ്ടി നിങ്ങളുടെ ആനന്ദം ക്രി

സ്റ്റു ചെയശുവിൽ ഏറ്റവും പരിപൂ

ണ്ണമാകെണ്ടുന്നതിനാകുന്നു.

വ. 5 ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശൈഷത്തി

ന യൊവ്വമായിട്ടു മാത്രം നടന്നു

കൊഠാവിൻ: ഞാൻ നിങ്ങളെ വ

ന്ന കണ്ടാലും,ദൂരത്തായിരുന്നാലും, നി

ങ്ങൾ എക മനസ്സൊടെ സുവിശെ

ഷത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിനായിട്ട

ക്രടെ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടും, നിങ്ങളു.

ടെ പ്രതിയൊഗ1കളാൽ ഒന്നിലും ഭ

യപ്പെടാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും, ഏകാ

ത്മാവിൽ നില്ക്കുന്ന പ്രകാരം, നി

ങ്ങളുടെ കാഴ്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ

കെൾക്കൊണ്ടുന്നതിനായിട്ട ആകുന്നു.

വ വ്വ ആയത അവക നാശത്തി

റെൻറയും, നിങ്ങൾക്കൊ അക്ഷയുടെ

യും ുമുള്ളൊരു അടയാള മ0ക

ന്നു, അതും ദൈവത്തിൽനിന്ന [ആ

കനു.]

വൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രിസ്തുവി

മെൻറ് പെഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടി

. ിക്കുന്നത് അവങ്കൽ വിശ്വസിപ്പാൻ

മാത്രമല്ല, അവന്റെ നിമിത്തം ക

ള്ളൂ മെന്ന് അറിയുന്നതുമില്ല.  ുമനുഭവിപ്പാനും ക്രടെ ആകന്നും



ര് വന്ന
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മ്പം നിങ്ങൾ എന്നിൽ കണ്ടതായും, | മനുഷ്യരുടെ ഛായയിൽ ചമയുക

എന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊൾ കെൾ

ക്കുന്നതായുമുള്ള ആ അങ്കം നിങ്ങൾ

ക്ക ഉണ്ടമെല്ലാം

വ- അഭ്രായം.

ച അവൻ ഐകൃതെക്കും വണക്ക

ത്തിനും._.ംവ അക്ഷയുടെ വഴി

യിൽ ജാഗ്രതയായി നടപ്പാനും

ബുദ്ധി ഉപദെശിക്കുന്നത്.

അത്കൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിൽയബ

ആശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റെഫ

ത്തിന്റെ യാതൊരു മനശ്ശാന്തതയും

ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മാവിനെൻറ യാതൊ

രു അനൊവ്വതയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, യാ

തൊരു മനസ്സലിവുകളും കരുണക

ളും ഉണ്ടെങ്കിൽ,

വ നിങ്ങൾ എക ചിത്തമുള്ളവരാ

യി, എക സ്റ്റൈഹമുള്ളവരായി, എക

മനസ്സുള്ളവരായി, എക വിചാരമു

ള്ളവർായി ഇരിക്കുന്നതിനാൽ, എ

ന്റെ സന്തൊഷത്തെ പുതിയാക്കു

വിൻ.

മ്പ, ഒന്നിനെയും വിവാദത്താൽ എ

ങ്കിലും വൃഥാ ഡംഭത്താൽ എങ്കിലും

ചെയ്യാതെ, മനത്താഴ്ചയൊടും ഒത്തൊ

രുത്തൻ മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളെക്കാൾ

ശെഷതയുള്ളവരെന്ന വിചാരിച്ചു
കൊഠംവിൻ.

രം ഒത്തൊരുത്തൻ അവനവഞൻ റ

സപ്ത ക9 ♔ങ്ങളെ, അല്ല, ഒ തൊരു

ത്തൻ മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചങ്ങളെ

ക്രടെ ചെനാക്കെണും.

@ ക്രിസ്റ്റു ചെയ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരു

ന്ന രം"ചിന്ത തന്നെ നിങ്ങളിലും

ഇരിക്കട്ടെ :

നൃ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വ

യും,

വ്വ ആകൃതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ

പൊലെ കാണപ്പെട്ട, തന്നെത്താൻ

താഴ്സി, കുരിശിലെ മരണമാകുന്ന മ

ർണ മെത്താളം തനെ അനുസരണ

മുള്ളവനായി തീരുകയും ചെയ്തു.

ൻ അത്കൊണ്ടു വൈദവവും അവ

നെ എറ്റവും ശെഷത പെടുത്തി.

സകല നാമത്തിനും മെലായി ഒരു

നാമത്തെഅവനകൊടുകയും ചെയ്തു.

കം യെശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സച

♔ത്തിലുള്ളവയുടെയും, ഭൂമിയിലുള്ള

വയുടെയും, ഭൂമിയുടെ കിഴുള്ളവയു

ടെയും മുഴങ്കാൽ ഒക്കെയും മടങ്ങൂ

ണ്ടുന്നതിനും,

ഫ്ച സകല നാവും ചെയശു ക്രിസ്തു

ക്താവ ആകന്നു എന്ന പിതാവാ

യ ദൈവത്തിന്റെ മഹതപത്തിനാ

യിട്ട അനുസരിച്ചു പറയെണ്ടുന്നതി

നും ആകുന്നു.

ചവ അത്കൊണ്ടു എന്റെ സൈസ്ത

ഹിതന്മാരെ, ഞാൻ കൂടിയുള്ളപ്പൊക

മാത്രമല്ല, ഞാൻ ക്രടിയില്ലാതെ ഇരി

ക്കുന്ന ഇപ്പൊൾ വളരെ അധികമാ

യിട്ടു നിങ്ങൾ എല്ലാറ്റൊഴും അനുസ

ിഷ്ട നടന്നത വെ_ാ6 ല, ഭയത്തൊ

ടും വിറയലൊട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്വ

ന്ത അക്ഷയെ നടത്തിക്കൊഠാവൻ.

ചമ്പ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനസ്സ

വെപ്പാനും പ്രവൃത്തിപ്പാനും നിങ്ങ

ളിൽ [തന്റെ] നല്ല ഇഷ്ടമായി വൃാ

പരിക്കുന്നത് ദൈവം ആകനു.

ഫര് നിങ്ങഠ. കറ്റമില്ലാത്തവരാ

യും വചൻ മാതഥമ ഉള്ളവ അായും, വളവും

വികടവുമുള്ളൊരു ജാതിയുടെ നടു

വിൽ ദൈവത്തിന്റെ റ കഠറമില്ലാ

രൂപത്തൊടെ ഇരികകൊണ്ടു, ദൈ |ത്ത പുത്രന്മാരായുമിരിക്കെണ്ടുന്നതി

വത്തൊട സമമായിരിക്കുന്നത് കവ

ഷ എന്ന നിരൂപിച്ചില്ല.

എന്നാലും തന്റെനത്താൻ വൃഥാവാ

ന,

ച@ സകല കാഴ്വങ്ങളെയും പിറു

പിടുപ്പുകളും തകങ്ങളും കൂടാതെ

ക്കി. ഒരു ദാസന്റെ വെഷം പൂണ്ടു, ചെയ്തിൻ:
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.ുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങ

ഠം വെളിച്ചങ്ങൾ പൊലെ ലൊക

ത്തിൽ ശൈാഭിച്ച, ഞാൻ വെറുതെ ഒ

ടിട്ടുമില്ല. വെറുതെ അദ്ധാനപ്പെ

ട്ടി മില്ല എന്ന വെച്ച് ഞാൻ ക്രി

സ്തുവിന്റെ റ നാളിൽ ആനന്ദിക്കെ

്നതിന, ജിവന്റെ വചനത്തെ

പിടിച്ച കാട്ടിക്കൊണ്ട ഇരിപ്പിൻ.

ക അത്രയുമല്ല നിങ്ങളുടെ വി

ശാസ ിന്റെ ബലിയുടെ മെല്പം

ശുശ്രഷയുടെ മെലും ഞാൻ ഒഴിക്ക

പ്പെട്ടാലും, ഞാൻ സഞൊഷിക്കയും,

നിങ്ങളൊട എല്ലാവ തൊടും ക്രട്ട

ആനന്ദിക്കയും ചെയ്യുന്നു. -

ചവ്വ ഇതിന്റെ നിമിത്തമായിട്ട

നിങ്ങളും സന്തൊഷികയും, എന്നൊ

ട ക്രടെ ആനവികയും ചെയ്തിൻ.

ചൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ

യെ അറിയുമ്പൊൾ ഞാനും നന്നായി

ആശ_ാസപ്പെടെണ്ടുന്നതിന, വെ ഗ

ത്തിൽ തിമൊബൈഥയുസിനെ നിങ്ങളു.

ടെ അടുക്കൽ അയപ്പാൻഞാൻ കത്താ

വായ യെശുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു.

വം അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നി

ങ്ങളുടെ കാവ്വങ്ങളെ ഉള്ളവണ്ണം

വിചാരിക്കുന്നവൻ ഇനിക്ക സമ ചി

ത്തമുള്ളവൻ മറെറാരുത്തനുമില്ല.

വ.ം എന്തെന്നാൽ യെശു ക്രിസ്തുവി

നെൻറ കായ്യങ്ങളെ അല്ല, സ_കായ്യങ്ങ

ളെ എല്ലാവരും അനെപ്ഷിക്കുന്നു.

ചവ. എന്നാൽ അവൻ പിതാവി

നൊട ക്രടെ ഒരു പുത്രൻ എന്ന

പൊലെ എന്നൊട ക്രടെ സുവിശൈ

ഷത്തിൽ ശുശൃാ ചെയ്യു എന്ന അ

വന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ നിങ്ങൾ അ

റിയുന്നുവല്ലൊ.

വബ അത്കൊണ്ട എന്റെ വസ്തു

ത ഇന്ന പ്രകാരം നടക്കുമെന്ന് ഞാ

ൻ കാണുവൊൾ, ഉട6 നു അവന്റെ

വെ'ഗത്തിൽ അയപ്പാൻ ഞാൻ ഇച്ഛി

ക്കു ബം

ഗത്തിൽ വരുമെന്നു തോൻ കരiാവി

ങ്കൽ ആശ്രയിക്കുന്നു.

വ@ ഫ്ലങ്കില് എന്റെ റ സഹൊദര

നും, എന്റെ സഹായക്കാരനും, ക്ര

ട്ടഭടനും, നിങ്ങളുടെ ദൂതനും, എ

പെൻറ കറവിന ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുവ

നുമായ എപ്പന്റെപ്രാദിതുസിനെ നി

ങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയപ്പാൻ ആവ

ശൃമെന്ന് ഞാൻ നിരൂപിച്ചു.

നൃ എന്തെന്നാൽ അവൻ റിങ്ങ

ളെ, എല്ലാവരെയും കറിച്ച വാഞ്ചി

"ും, അവൻ തൊഗിയായി എന്ന നി

ങ്ങൾ കെട്ടതകൊണ്ടു, എറ്റവും വൃ

സനപ്പെട്ടും ഇരുന്നു.

വ5 എന്തെന്നാൽ അവൻ മരിക്കു

മാറ്റായ തൊഗിയായിരുന്നു സ്ത്രം :

എങ്കിലും ദൈവത്തിനു അവനൊട

കരുണയുണ്ടായി; അവനൊട മാ

ത്രമല്ല, ഇനിക്ക ദുഃഖത്തിനെൽ ദുഃ

ഖം ഉണ്ടാകാതെ ഇരിപ്പാൻ എന്നൊ

ടൂം ക്രടെ തന്നെ.

വ വ്വ ആയതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ അ

വനെ പിന്നെയും കാണുമ്പൊൾ,

സനൊഷികെണ്ടുന്നതിനും ഇനിക്ക

ദുഃഖം കുറഞ്ഞുതിരെണ്ടുന്നതിനും ഞാ

ൻ അവനെ എറ്റവും ജാഗ്രതയൊ

ടെ അയച്ചു.

വൻ അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ കതാ

വിങ്കൽ എല്ലാ സ്കെന്താഷ് അാടും ക്ര

ടെ അവനെ കൈക്കൊൾവിൻ . ഇ

പ്രകാരമുള്ളവരെ ബഹുമാനത്തൊ

ടെ വിചാരിക്കയും ചെയ്തിൻ;

നും അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എങ്ക

ലെക്കു ിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ ക

റവിനെ താൻ പുതിയാക്കുവാനാ

യിട്ടു, അവൻ തന്റെ പ്രാണാനെ

ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃ

ത്തിക്കായിട്ടു മരിക്കുമാറായി ഇരുന്നു.

വ. അഭ്രായം.

.ം അവൻ അവതെ വ്യാജമുള്ള ഉ

വര. എന്നാൽ ഞാൻ തന്നെയും വ പദൊക്കന്മാരെ കുറിച്ചും.-



ര്വവു
പീലിപ്പിയ്ക്കാർ മ്പ, അു.

ചവ്വ ജറും സംബന്ധിച്ച ക്രിസ്ത്

യാനിക്കാരുടെ വഴകളെ വിക്ട

വാനും ഒമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

തിച്ചെക്ക, എeൻറ സ്ഫാദർാ

ചെർ, കരാവിൽ സപ്ലൈ,ാഷിപ്പിൻ:

ഒരുപൊലെയുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ3. നി

ങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത ഇറിക്ക ദുഃഖമി

ല്ല സ്തൃം, അത നിങ്ങൾക്ക് കൊമ

വുമാകുന്നു.

പ നായ്ക്കളെ സൂക്ഷിപ്പിൻ, ഭ(ഋ

വ്വത്തിക്കാതെ സൂക്ഷിപ്പിൻ, ചെരദന

ത്തെ സൂക്ഷിപ്പിൻ.

മ്പ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ തമാവി

ൽ ദൈവത്തെ സെവിക്കുന്നവരാ

യും, ക്രിസ്തുവിൽ ആനന്ദിക്കുന്നവരാ

യും, ജ്യത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത

വർായുമുള്ള നാം ചെല തന്നെ ആ

കന്നു. -

ര, എന്നാലും ജഡത്തിൽ വിശപ

സിപ്പാാം ഇനിക്ക സംഗതിയുണ്ട്.

മറെറാരുത്തൻ തനിക്ക ജഡത്തിൽ

വിശപസിപ്പാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന നി|

രൂപിച്ചാൽ, ഇനിക്ക അധികം :

വന വെണ്ടി ഇനിക്ക സകലവും ന

ഷ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു:

ൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നെടെണ്ടു

ന്നതിനും,സ്ലായ്പ്രമാണു ിൽനിന്നു

ള്ള എന്റെ സ്വന്ത നീതിയെ അ

്• ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശപാസം മൂലമു

ള്ള തായി വിശ്വാസത്താൽ പെട് ദ വ

ത്തിൽനിന്നുള്ള നീതി തന്നെ ഉണ്ടാ

യിട്ട, ഞാൻ അവന്ത് കാണപ്പെ

ടെണ്ടുന്നതിനും, അവയെ ചവുക

ൾ തന്നെ എന്നു ഞാൻ വിചാരിക

|യും ചെയ്യുന്നു:

കം ഞാൻ അവനെയും,അവന്റെ

ഉയിപ്പിന്റെ ശക്തിയെയും, അവ

നെൻറ മരണത്തിന് അനുരൂപനായി

തിന്, അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളു

ടെ അനൂാനൂതയെയും,

ച്ച ഞാൻ വല്ല പ്രകാരത്തിലും മ

രിച്ചവരുടെ ഉയിപ്പിൽ എതുവാൻ

ഇട വരുമൊ എന്നും, ഞാൻ അറി

യെണ്ടുന്നതിന് ആകനു.

ംവ i് ഞാൻ മുമ്പെ തന്നെ പ്രാ

പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നെങ്കിലും, മുമ്പെ

ആ ഞാൻ എട്ടാം ദിവസത്തിൽ ചെ' തന്നെ പൂണ്ണനായി എന്നെങ്കിലും അ

ല എറ്റവൻ, ഇസ്രാഎലിന്റെ ാ ല; ഞാൻ യാതൊന്നിനു വെണ്ടി ക്രി

തിക്കാരൻ, ചൈനാമിന്റെ ഗൊത്ര സ്ത ചെയശുവിനാൽ പിടിപെട്ടുവൊ,

ക്കാരൻ, എബ്രായക്കാരിൽനിന്ന ഒരു ആയതിനെ പിടിപ്പാൻ ഇടവരു

എബ്രായക്കാരൻ: നൂായ പ്രമാണം മൊ എന്ന വെച്ചത്രെ ഞാൻ പിന്തു

നെ?കിയാൽ, ഒരു പഠിശ്ൻ; , ടരുന്നത്.

നൃ തീഷ്ണത നൊകിയാൽ, ദൈവ ചമ്പ സഹൊദരന്മാരെ, ഞാൻ പി

സഭയെ പിഡിപ്പിച്ചവൻ; നൂായപ്ര ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന എന്നെ തന്നെ

മാണത്തിലുള്ള നീതി നൊക്കിയാൽ, വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഒ

കാറ്റമില്ലാത്തവൻ, ന ചെയ്യുന്നു, പിന്നാലെയുള്ള കാഴ്ച

എന്നാലും ുത കാഴ്ചങ്ങൾ ഇനിങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ടും മുമ്പിലുള്ള കാ

ക ലാഭമായിരുന്നുവൊ, അവയെ ുങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടും,

ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻറ നിമിത്തമായി ഛ് ഞാൻ ക്രിസ്തു യെശുവിൽ ദൈ

ട്ട നഷ്ടമെന്ന വിചാരിച്ചു. |വത്തിന്റെ മെല്യുള്ള വിളിയുടെ

വ്വ അതെ സംശയമില്ല. എന്റെ വിരുതിനായിട്ട ലകൃത്തിന് നെ

കതാവാകുന്ന ക്രിസ്തു യശുവിനെ ന്റെ പിന്തുടരുന്നു.

അറിയുന്ന ശ്രുതയുടെ നിമിത്ത -@ അത്കൊണ്ടു പുണ്ണന്മാർായുള്ള

മായി ഞാൻ സകല കാഴ്വങ്ങളും ന് നാം എല്ലാവരും ഇപ്രകാസം തന്നെ

ക്ടങ്ങളെന്ന് വിചാരിച്ചു വരുന്നു : അ, ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. നിങ്ങൾ വല്ല കാ



ഫീലിപ്പിയ്ക്കാർ ര (്ര. ര്വൻ

.

്.

ഴ്വത്തിലും മറ്റു പ്രകാരം ചിന്തിച്ചാ

ൽ, അതിനെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക്

വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

.ം്) എന്നാലും നാം എത്ന ഘ

ത്തിട്ടുണ്ടൊ, ആ പ്രമാണത്തിൽ ക്ര

്ട ത6:ാ നാം ന്ട കെക്കുണ്ഠ , വg)

ക കായ്യം തന്നെ നാം ചിന്തിക്കെണും

.ം് സഹൊദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ

എന്റെ ക്രടെ ഒന്നിച്ച പിന്തുടരുന്ന

വാക്വിൻ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒ

ബ ദൃഷ്ടാന്തമായുള്ള പ്രകാരം ത നെ

അങ്ങിനെ നടക്കുന്നവരെ സൂക്ഷി

ച്ച നൊക്കുകയും ചെയ്തിൻ.

്ഥവ് (എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ വ_്ല

രും നടക്കുന്നു, അവന്റെ കുറിച്ച്,

അവ& ക്രിസ്തുവിന്റെ കിശിന്റെ

വൈികൾ'ആകുന്നു എന്ന് ഞാൻ

നിങ്ങളൊട പലപ്പൊഴും പറഞ്ഞു

വല്ലൊ. ഇപ്പൊട്ടും കാത്തുകൊണ്ട

വപറയുന്നു :

ഥൻ അവരുടെ അവസാനം നാ

ശം ആകുന്നു, അവരു9 ു ദൈവം

[അവരുടെ] വയറ [ആകുന്നു. അ

വരുടെ] സ്തുതി അവരുടെ ലജയി

ൽ ആകനു, അവർ ഭൂമിക്കടുത്ത കാ

യ്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്നു.)

വം എന്നാൽ നമ്മുടെ സംസ്' o

കുള്ള ഔദാഴ്വത്തിനും അവനൊട

ദൈവ ത്തിനുള്ള കൂപ്പൊ അവ

ൻ സാഷിക്കുന്നത്. -

ആതകൊണ്ടു ഇനീക്ക ചെസ്സുഹിതന്മാ

രും വാഞ്ചിതന്മാരും എന്റെ സ

ചെന്താഷവും കിരീടവുമായുള്ളവരു

മാകുന്ന സഹൈാദരന്മാരെ, ഇപ്രകാ

രം കതാവിൽ സ്ഥിരമായി നില്പി

ൻ, സ്റ്റെഫിതന്മാരെ.

വ കതാവിൽ എക ചിന്തയൊടി

ിപ്പാൻ ഞാൻ എവ്വയൊദിയാസി

പെനാട അപെക്ഷിക്കുന്നു, സിന്തികെ

യൊടും അപ്ലെക്ഷിക്കുന്നു.

മ്പ് സത്യമുള്ള കൂട്ടാളി, ഞാൻ നി

ന്നൊട്ടും അപ്ലെ ക്ഷിക്കുന്നു, സുവി

ശൈഷത്തിൽ എന്നൊട ക്രടെയും, ക്ലേ

മെന്തിനൊടും, മറ്റും ജീവന്റെ

പുസ്തകത്തിൽ നാമങ്ങളുള്ള എന്റെ റ

ക്രട്ട പ്രവൃത്തിക്കാതൊടും കൂടെയും,

അദ്ധാനപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കു സഹാ
യിക്ക.

ര കരാവിൽ എപ്പൊഴും സന്തൊ

ഷിപ്പിൻ: പിന്നെയും ഞാൻ പറയു

ന്നു, സന്തൊഷിപ്പിൻ.

@ നിങ്ങളുടെ ശാന്തത എല്ലാ മ

അഷ്യക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. കാ

വ സമീപത്ത ഉണ്ട്.

സ്റ്റത്തിൽ ആകുന്നു. അവിടെനി ആ നിങ്ങൾ ഒന്നിനും വിചാരപ്പെ

ന്ന കരാവായ യെശു ക്രിസ്തുവാ ടാതെ, സകലത്തിലും നിങ്ങളുടെ

കുന്ന രക്ഷിതാവിനായിട്ട നാം്നാ യാചനകൾ സ്പാത്രത്തൊടും കൂടെ

കി കാരന്തുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു: |പ്രാത്ഥനയാലും അപെക്ഷയാലും

വ. അവൻ തങ്കലെക്കു തന്നെ സ| ദൈവത്തിന അറിയിക്കപ്പെടെണം.

കലത്തെയും കീഴ്ക്കാൻ കി 5 സകല ബു.ജിയെയും കവിയുന്ന

ഴിയുന്ന തന്റെ ബലത്തിൻ പ്രകാ തായു ഇ ദൈവത്തിന്റെ റ സമാധാ

രം, നമ്മുടെ ഹീനതയുള്ള ശരീരം നം നിങ്ങളുടെ പൃദയങ്ങളെയും

തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളെയും ക്രിസ്തു

ഭാഷയായിരിക്കെണ്ടു്.1:തിന അരി വിൽ പാലിക്കയും ചെയ്യും.

ഒന രൂപാന്തർപ്പെട്ടതും. ച്ചേ ശെഷമുള്ളതിന, സവെഹാദർാ

- ചെർ, എതെല്ലാം കാഴ്വങ്ങൾ സതൃശ്ശൂ
ര് അഭജൂായം. ്. ക്

ര. പൊതുവിലുള്ള ബുദ്ധി ഉപദെ വ്)ങ്ങളൊ, എതെല്ലാം കാഴ്ചങ്ങ

ശങ്ങൾ.-്ഥം അവനൊട അവ ക നീതിയൂു വയൊ, എതെല്ലാം



അPമ്പo ഫിലിപ്പിയക്കാർ നു. അ.

കാഴ്വങ്ങൾ ശുദ്ധമുള്ളവയൊ, എത്തെ

ല്ലാം കാഴ്വങ്ങൾ ചന്തമുള്ളവയൊ,

എതെല്ലാം കാഴ്വങ്ങൾ നല്ല കിതി

യുള്ളവയൊ, വല്ല പൂണൂവുമുണ്ടാ,

വല്ല പുകഴ്ചയുമുണ്ടൊ, അവയെ നി

രൂപിച്ചുകൊൾവിൻ.

ൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും, പരിഗ്രഫി

ച്ചിട്ടും. കെട്ടിട്ടും, എ,ങ്കൽ കണ്ടിട്ടുമു

ള്ള കാഴ്വങ്ങളെ ചെയ്തുകൊൾവിൻ:

സമാധാനത്തിന്റെ റ ദൈവം നി

ങ്ങളൊട ക്രടെ ഇരിക്കയും ചെ

യ്യും.

ഥം എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ oരം ഒടുക്ക

ത്ത ഇനിക്ക വെണ്ടി നിങ്ങൾക്കുള്ള

താല്പും വീണ്ടും തളിത്ത കൊണ്ട്,

ഞാൻ കതാവിൽ വളരെ സന്തൊ

ക്ഷിച്ചു. ഇതിൽ നിങ്ങൾ താല്പയ്യപ്പെ

ട്ടുമിരുന്നു, എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവ

സൻം കുറവായി.

.ം. ദാരിദ്ര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ഞാ

ൻ പറയുന്നു എന്നല്ല. എന്തുകൊണ്ടെ

ന്നാൽ ഞാൻ എത അവസ്ഥയിൽ ഇ

രിക്കുന്നു എങ്കിലും, മനോ അമൃത്തൊ

ടെ ഇരിപ്പാൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

.വ. താണ്ടിരിപ്പാനും ഇനിക്ക് അറി

യാം,പരിപൂണ്ണതപ്പെടുവാനും ഇനി

ക് അറിയാം: തൃപ്തിയായിഡിപ്പാനും

വിശന്നിരിപ്പാനും, പുറ്റതപ്പെടുവാ

നും ബുദ്ധിമുട്ട സവിപ്പാനും. ഞാൻ

എല്ലാടവും എല്ലാ കാഴ്വങ്ങളിലും അ

ഭ്യസിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു.

.ം. എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രി

സ്തുവിനാൽ ഇനിക സകലവും കഴി

യും.

ഛ. എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്റെ

ദുഃഖത്തിൽ ഐകൃതപ്പെട്ട ചെയുത

നന്നായി.

.=@ ഫിലിപ്പിയ്ക്കാതെ, സുവിശൈ

ഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, ഞാൻ

മക്കെദൊനിയായിൽനിന്ന് പുറപ്പെ

ടുമ്പൊൾ, നിങ്ങൾ മാത്രം അല്പാ

വാങ്ങൽ കണകിൽ എന്നൊട ഐ

കൃതപ്പെട്ടതുമില്ല എന്ന നിങ്ങളും അ

റിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

. ു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തെസ്സ

ലൊനിക്കയിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ

ബുദ്ധിമുട്ടിന ഒന്ന രണ്ടു പ്രാവശ്യം

കൊടുത്തയച്ചു.

ച5 ഒരു സമ്മാനത്തെ ഞാൻ ആ

ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ല : നിങ്ങളുടെ ക

ണകിനായി വദ്ധിക്കുമാറാകുന്ന ഫ

ലത്തെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെയു

ള്ളൂ.

കവ്വ എന്നാൽ എല്ലാം ഇനിക ഉ

ണ്ട്, പരിപൂണ്ണമായിരിക്കുന്നു: നി

ങ്ങളാൽ (അയക്കപ്പെട്ട) സുഗന്ധ

വാസനയും, ദൈവത്ത്ന സംപ്രീ

തിയായും, അംഗീകരിക്കത്തക്കതായുമു

ള്ള ബലിയുമായവയെ എപ്പബ്രൊ

ദിതുസിന്റെ കയ്യിൽനിന പരിശ്ര

ഹിച്ചിട്ട, ഞാൻ പ്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കു

നൻ,

ഫൻ എന്നാൽ എന്റെ ദൈവം ത

ന്റെ ധനത്തിൻ പ്രകാരം നിങ്ങളു

ടെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ഒക്കെയും ക്രിസ്ത

യെശുവിനാൽ മഹത്വത്തിൽ നിക

ത്തി തരികയും ചെയ്യും.

വ എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവവും

പിതാവുമായവന എന്നെ ക്കും മഹ

തചം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആ6 മൻ.

വ. ശുദ്ധിമാന്മാന്റെ എല്ലാവരെ

യും ക്രിസ്തു യെശുവിൽ സുരിപ്പിൻ.

എന്നൊട ക്രടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഫൊ

ദന്മാർ നിങ്ങളെ സുർിക്കുന്നു.

വ-വ ശുദ്ധിമാന്മാർ എല്ലാവരും,വി

ശൈഷമായി കൈസറിനെൻറ ഭവന

ത്തിലുള്ളവരും, നിങ്ങളെ സല്പരി
ബ.

വന. നമ്മുടെ കതാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളൊട എ

ാവരൊടുംക്രടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

ആമെൻ.

തെ, മറെറാരു സഭ യൂം കൊടുക്കൽ



ര'മ്പ്ഥ

അപ്പൊസ്മോലനായ പൌലൂസ

കൊലൊസ്സ്യക്കാക്ക എഴുതിയ

6ില ഖനം.

-ല അുായം.

ം അവൻ അവരുടെ വിശ്വാസ

ത്തെ കുറിച്ച ദൈവത്തെ സ്തുതി

കയും,-ൻ അവർ കൃപയിൽ വ

ദ്ധിപ്പാനായിട്ട പ്രാതികയും,-

ചര സാക്ഷാൽ ക്രിസ്തുവിനെ വ

ണ്ണികയും ചെയ്യുന്നത

ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ യെ

ശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പൊസൊലനാ

യ പൌല്പസും, സഹൈാദരനായ തി

മൊമെഥയുസും,

വ കൊലൊജെസ്സയിൽ ക്രിസ്തുവിലു

ള്ള ശുദ്ധിമാന്മാരും വിശ്വാസികളു

മായ സഹൊദരന്മാക [എഴുതുന്ന

ത: നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവ

ത്തിൽനിന്നും, കതാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂപ

യും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ.

മ്പ, ക്രിസ്തു തെയശുവിൽ നിങ്ങൾക്കു

ള്ള വിശ്വാസത്തെയും, സകല ശുദ്ധി

മാന്മാരൊടുള്ള സ്റ്റൈഹത്തെയും ഞ

ങ്ങൾ കെട്ടതകൊണ്ട്,

ര സുത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി സം

ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി, നിങ്ങ

് സുവിശൈഷത്തിലെ സ്തൃ വച

നത്തിൽ മുൻ കെട്ടതായിഉള്ള നിശ്ച

യത്തിന്റെ റ നിമിത്ത്,മായി,

@ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടി എ

പ്പൊഴും പ്രാത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മ

ടെ കതാവായ യെശു ക്രിസ്ത് വി

ന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവ

ന സ്കൊത്രം ചെയ്യുന്നു
ആ ആ [സുവിശൈഷം) ലൊകത്തി

ലൊക്കെയും എന്ന പൊലെ തന്നെ,

നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന, നിങ്ങ

ൾ കൈവത്തിന്റെ കൃപയെ കൊ

ചെയ്തു നാൾ മുതൽ, നിങ്ങളിലും ഉ

ു വെ_196 ല വഫലം തരുന്നു :

9) ഇപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ ഞ

ങ്ങൾക്കു പ്രിയനായി, ക്രട്ടുഭൂതൃനാ

യ എപ്പാപ്രാസിൽനിന്ന പഠിച്ചിട്ടുമു

ണ്ട്, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടി ക്രി

സ്തുവിന്റെ വിശ്വാസമുച്ചൊരു ശു
ഠ.

ശ്രഷ്ക്കാരൻ ആകുന്നു:

വ്വ അവൻ ആത്മാവിൽ നിങ്ങാ

ക്കുള്ള ചെസ്സ്ഫചെത്ത ഞങ്ങളൊട അ

റിയികയും ചെയ്യ.

ൻ ആയതകൊണ്ട ഞങ്ങളും Fഅ

തിനെ) കെട്ട നാൾ മുതൽക്ക, നി

ങ്ങൾക്ക് വെണ്ടി പ്രാതിപ്പാനും, നി

ങ്ങൾ അവന്റെ ഹിതത്തിന്റെ

അറിവിനാൽ സകല ജ്ഞാനത്തിലും

ആത്മസംബന്ധമുള്ള അറിവിലും പൂ

ണ്ണതപ്പെടെണമെന്ന അഫെക്ഷ പ്പാ

നും ഇടവിട്ടുന്നില്ല;

. അത നിങ്ങൾ സകല ഇഷ്ടത്തി

നും കരീാവിന യൊഗ്ഗ്യമായി നട

ന്ന, സകല സരക്രിയയിലും ഫലം

തരുന്നവർായി, ദൈവ ജ്ഞാനത്തിൽ

വദ്ധിക്കുന്നവരായി,

ഫ്ച സനെന്താഷത്തൊട ക്രടെ സക

ല കmമയിലും ദീഘശാന്തതയിലും

അവന്റെ മഹതപമുള്ള ശക്തി പ്ര

കാൻം, സകല ബലത്തൊട്ടും ബല

പ്പെട്ടവരായി,

.വ. പ്രകാശത്തിൽ ശുദ്ധിമാന്മാരു

ടെ അവകാശത്തിന്റെ റ ഒഹികന

മെ യൊതൃനാരാക്കിയ പിതാവി

ന സ്കൊത്രം ചെയ്യുന്നവർായി ഇരി

പ്പാനായിട്ട ആകുന്നു:

ചമ്പ അവൻ നമെ അന്ധകാരത്തി

വെൻറ് അധികാരത്തിൽനിന്ന വെർ

കയും, സ്തൃത്തൊടെ അറികയും പ്പെടുത്തുകയും, തന്റെ ഇഷ്ട പുത്ര



അ'മ്പ വ കൊലൊസ്റ്റെയ്ക്കാർ ഥ അ.

ന്റെ രാജ്യത്തിലെ ആകി വെക്

യും ചെയ്തു.

ഫ്ര. ഇവനിൽ നമുക്ക് ഇവന്റെ

ൻകത്താൽ പാപമൊചനമാകുന്ന

വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ട് :

ച@ ഇവൻഅ പ്രതി ഘനായദൈ

വത്തിന്റെ പ്രതിമയായി, സൃഷ്ടിക്ക

ഒക്കെയും ആദൃ ജാതനായുള്ളവൻ

ആകുന്നു :

ചനു അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇവ

നാൽ സകല വസ്തുക്കളും സൃഷ്ടിക്ക

ഒപ്പട്ട, സ-♔ത്തിലുള്ളവയും, ഭൂമി

യ ലു "ളവയും, കാണപ്പെടുന്നവയും

കാണപ്പെടാത്തവയും, സിംഹാസ

നങ്ങളാകട്ടെ, കരുതുതപങ്ങളാകട്ടെ,

പ്രഭുതപങ്ങളാകട്ടെ, അധികാര

ങ്ങളാകട്ടെ, സകല വസ്തുക്കളും ഇവ

നാലും, ഇവനായിക്കൊണ്ടുംസ്കൃഷ്ടിക്ക

69-്ട :

.ു വിശൈഷിച്ചും ഇവൻ സാകല

ത്തിനും മുമ്പൻ ആകനു, സകല വ

സ്തുക്കളും ഇവനാൽ നിലനില്പുന്നു. -

-വൃ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ

ശ് അസ്സും ഇവൻ ആകന്നു: സകല

ത്തിലും ശൈഷ്ടതയുള്ളവനാകെണ്ടു

ന്നതിന, ഇവൻ ആദിയായി, മർ

ച്ചവരിൽനിന്ന ആദൃജാതനായവ

ബം

ചൻ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇ

വനിൽ സകല പുണ്ണതയും അധി

വസിപ്പാനയിട്ടും ,

വം ഇവന്റെ കിശിന്റെ രക്ത

ത്താൽ സമാധാനത്തെ ഉണ്ടാക്കി തി

ത്ത്, ഇവനെക്കൊണ്ട സകലത്തെ

യും, ഭൂമിയിലുള്ള വയെ ആകട്ടെ,

സപ്റ്റത്തില്ല ു വയെ ആകട്ടെ, ഇവ

ചെനക്കൊണ്ടു തങ്കലെക്ക് യൊജിപ്പ

പ്പാനായിട്ടും [പിതാവിന്] ഇഷ്ടമു

ണ്ടായി.

വ. ഒരിക്കൽ അനൂാരായും ദു

(ഋഠൂതികളാൽ മനസ്സിൽ ശത്രുഷ്

വ്വ അവൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധിമാ

ാdായും കറ്റമില്ലാത്തവർായും ആ

് ഘnപപ്പെടJത്തവർായും താൻറ്

മുമ്പാകെ നിര്തുവാനായിട്ട, മരണം

കൊണ്ടു തന്റെ റ ജഡത്തിന്റെ ശ

.ീര ിൽ യൊജ് പിച്ചു :

വമ്പ നിങ്ങറ്വ ശ_ാസത്തിൽ സ്ഥാ

പിക്കപ്പെട്ടവരായും സ്ഥിരപ്പെട്ടവ

ായും നിലനില്ക്കയും, നിങ്ങൾ കെ

ട്ടിട്ടുള്ളതും, ആകാശത്തിൻ കീഴുള്ള

സകല സൃഷ്ടിക്കും പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട

തും, പൌലുസായ ഞാൻ ഒരു ശുശ്രൂ

ഷ കാർനായ് തിനിരിക്കുന്നതും ആ

യുള്ള സുവ് ശൈഷ ിന്റെ ആശാ

ബന്ധത്തിൽനിന്ന് ഇ.ഒ.കാതെ ഇരി

കയും ചെയ്യുന്നു എന്നുവർികിൽ;

് വര. ഇപ്പൊൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക

വെണ്ടി എന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളി

ൽ സഞൊലിക്കയും, എന്റെ ജഡ

ത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദുഃഖങ്ങളിൽ

കറവായുഃള വയെ സഭയ9്കന്ന അ

വന്റെ ശരീര ിന വെണ്ടി പുതി

യാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

വ@ ആയതിന ഞാൻ, നിങ്ങൾ

ക്കായിട്ട ഇനിക്കു തർപ്പെട്ട ദൈവ

വിചാരണ പ്രകാരം,  ുദവ വച

നതെ നിവൃത്തിപ്പാനായിട്ട, ഒരു

ശുശ്രൂ ഷാൻ നായി തിന്നു :

വ ു കാലങ്ങളിൽ നിന്നും തലമുറക

ളിൽനിന്നും മറവായിരുന്നതും, ഇ

പ്പൊൾ അവന്റെ ശുദ്ധിമാന്മാക

പ്രകാശിക്കപ്പെട്ടതുമായ സഹസ്ത്രം ത

ബm) [ആകുന്നു.)

വ5 പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽ

ംരം രഹസ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തി

ന്റെ സമ്പ ഞ്ഞ ഇന്നതാകുന്നു എന്ന

അവക അറിയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന

മനസ്സുണ്ടായി; അത മഹത്വത്തി

ന്റെ ആശാബന്ധമായി നിങ്ങളി

ൽ ക്രിസ്തു ആകുന്നു:

വവ്വ എല്ലാ മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്റ്റു

ളായുമിരുന്ന നിങ്ങളെയും ഇപ്പൊൾ, ്യശുവിൽ മുഴുവൻ തികഞ്ഞവ നാ



കൊലൊസ്സ്യക്കാർ വ് (S്. അ'ന നവ.

ചെയ്തു കൊണ്ടു പ്രസംഗിക്കുന്നു:

യി നിര്തുവാനായിട്ട്, അവനെ ഞ്ഞ  ിപ്പാനായിട്ടു ഞാൻ ഇതിനെ പറ്

ങ്ങൾ എല്ലാ മനു ു.നാടും ഒമ യുന്നു.

പ്പെടുത്തുകയും, എല്ലാവനും സകല | @ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ജ്

ജ്ഞാനത്തൊട്ടം ഉപദൈശികയും , ഡാൽ ദൂ.ഠത്താകനു എങ്കിലും, ഞാ

: ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങളൊട ക്ര

വൻ ആയതിനു ഞാൻം എങ്കൽ "ടിയ രുന്, സഞെ9ഷിച്ച, നിങ്ങളു.

ചേലത്തൊടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവ | ടെ ക്രമ തയും ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങ

ാ വൃാപാര ശക്തി പ്രകാരം  ുക. ♔ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിര

പൊരുതിട്ട അദ്ധപാനപ്പെടുന്നു.

വ- അഭജൂായം.

ച അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ സ്ഥിതിയൊ

ടിരിപ്പാനായിട്ടും.--പ്ര ലൌകി

ക ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും വെറുതെ

യു ു പാരമ്പുനായങ്ങിനി

ന്നും.-. ു ദൈവദൂതന്മാതെ ആ

ാധിക്കുന്നതിൽനിന്നും.--പം നൂാ

യപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച കമ്മ

ങ്ങളിൽനിന്നും ജാഗ്രതപ്പെട്ടുവാ

നായിട്ടും അവക ബു ലിജു,പ്പെദ

ശിക്കുന്നത്.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കായി

് കോണ്ടും, ലെയൊദിക്കെയായിലുള്ള

വ ♔ായികൊണ്ടും, എതൻറ മുഖത്തെ

ജ ഡ അിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവക് എ

ല്പാവക്കൂ മായി കൊണ്ടും,

വ അവർ സ്റ്റൈഹത്തിലും ദൈവ

മായ പിതാവിന്റെയും ക്രിസ്തുവി

ന്റെയും അഹസ്യത്തെ അറിഞ്ഞുകൊ

ഒകൂന്നതിന, തിരിച്ചറിവിന്റെ പു

ണ്ണനിശ്ചയമുള്ള സകല ധനത്തിലെ

ക്കും ഒന്നിച്ചു സംബന്ധിക്കപ്പെട്ടവ

രായി, അവരുടെ ു ദയങ്ങൾ ആ

ശപസിക്കപ്പെടെണമെന്ന ഇനിക്ക എ

ത്ര വലിയ പൊൻാട്ടം ഉണ്ട് എന്ന

നിങ്ങൾ അറിവാൻ ഇനിക്ക മനസ്സു

ണ്ടു .

, ബേ അവ നിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ

യും അറിവിന്റെയും ന് 6 ക്ഷപ്

ങ്ങൾ ഒക്കെയും ഗുപൂങ്ങുaാകനു.

രം യാതൊരുത്തനും വശീകര വാ

ത നെയ്യും കാണുന്നു. -

നൂ അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ കാ

വായ ക്രി യെ ശുവിന്റെ കൈ

കൊണ്ടുതപൊലെ, അവനിൽ നട

ന്ന, -

അവനിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവ

ർായും പണിചെയ്യപ്പെട്ടവർായും,

നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട പ്ര

കാൻം, വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിതപ്പെ

ട്ട, അതിൽ സ്കൊത്രത്തൊടെ വദ്ധി

ക്കുന്നവ (ായുമിരിപ്പൻ.

വു ക്രിസ്തുവിൻ പ്രകാരം അല്ല,

മനുഷ്യരുടെ പാർബച്ചന്യായപ്രകാ

രവും, ലൊകത്തിന്റെ ആദ്ദ്യപാഠ

ങ്ങളിൻ പ്രകാരവും, ലൌകിക ജ്ഞാ

നത്താലും വൃഥാ വഞ്ചനയാലും വ

ല്ലവനും നിങ്ങളെ കവന്നു കൊണ്ടു

പൊകാതെ ഇിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു

കൊഠംവിൻ. -

ൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവനിൽ

ദൈവതപത്തിന്റെ പുണ്ണത ഒക്കെ

യും ശിരസംബന്ധമായി വസിക്കു

ന്നു.

.ഠം സകല പ്രഭുതപത്തിന്റെയും

അധികാർത്തിന്റെ റയും ശിരസ്സാക

ന്ന അവനിൽ നിങ്ങളും പുണ്ണതപ്പെ

ട്ടവർാകന്നു :

ചു. അവനിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചെ

ലാകമത്താൽ ജഡത്തിന്റെ പാപ

ങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നീക്കിക്കളയുന്ന

തിൽ കൈകൾ കൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടാ

ത്ത ചെലാകമം കൊണ്ട നിങ്ങളും

ചെലചെയ്യപ്പെടുകയും,

Pp

ക്കിനാൽ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതെ ഇ .ംവ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ അവനൊ



രമ്പര് കൊലൊറ്റെസ്സയക്കാർ ബ അ.
്

ട ക്രടെ അടകപ്പെട്ടു. അതിൽ ത

നെ നിങ്ങൾ മരിച്ചവരിൽനിന്ന

അവനെ ഉയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവ

ത്തിന്റെ പ്രയൊഗത്തിലുള്ള വി

ശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ അവനൊട

ക്രടെയും ഉയിത്തെഴുനില്ലപ്പെടുക

യും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ചമ്പ നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളി

ലും നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിന്റെ ചെ

ലാകമ്മമില്ലായ്മയിലും മരിച്ചവയായ

നിങ്ങളെ അവനൊട ക്രടെ, അവ

ൻ അപാധിങ്ങളെ ഒക്കെയും നി

ങ്ങളൊട സൌജനൂമായി ക്ഷമിച്ചി

ട്ട, ജീവിപ്പിക്കയും,

ഛ. നമുക്കു വ്:തൊധമായി, നമു

ക്ക പ്രതിക്രലമായുള്ള യഥാ വിധിക

ളിലുള്ള കയ്യെഴുത്തിനെ മായിച്ചകള

ഞ്ഞു, അതിന്റെ കുരിശിൽ തറെച്ച,

അതിനെ നടുവിൽനിന്ന് എടുത്തുക

ള കയും ചെയ്യ, :

. @ പ്രഭുതപങ്ങളെയും, അധികാ

അങ്ങളെയും അപഹിച്ചുകൊണ്ട്,

അതിൽ അവയെ ജയിച്ചു. അവയെ

പ്രസിദ്ധമായി ഒരു കാഴ്ചയാക്കി തി

്തു.

ചനു അത്കൊണ്ട ഭക്ഷണത്തിലെ

ങ്കിലും, പാനീയത്തിലെങ്കിലും, പെ

രുനാളിന്റെയൊ, കറുത്തവാവി

ന്റെ യെ9, ശാബത ദിവസങ്ങളുടെ

്യാ സംഗതിയിലെങ്കിലും, യാതൊ

രുത്തനും നിങ്ങൾക്കു വിധിക്കരുത്.

 ു അവ വരുവാനുള്ള കാഴ്ചങ്ങ

ളുടെ നിഴൽ ആകനു; എന്നാൽ ശ

(്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആക നു.

ടവ്വ സെപഛയായുള്ള മനൊ വി

നയം കൊണ്ടും, ദൈവദൂതന്മാരു

് ആ രാധനം കൊണ്ടും ഒരുത്ത

നും, താൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാവ്വങ്ങ

ളിലെക്ക ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടും, ത

ന്റെ റ ജ ഡസംബന്ധമു?ു മനസ്സി

നാൽ വെറുതെ അഹങ്കാരപ്പെട്ടുകൊ

.-ൻ എതിൽനിന ശരീരം എല്ലാം

സന്ധിബന്ധനങ്ങളാൽ ഉപകരിക്ക

പ്പെടുകയും, ക്രടി ബന്ധനപ്പെടുക

യും ചെയ്തിട്ട, ദൈവ വള്ളച്ചയൊ

ടെ വളരുന്നുവൊ, ആ ശിരസ്സിനെ

പിടിക്കാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ടും നി

ങ്ങളെ വിരുത തെറ്റിക്കരുത്.

വ അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു

വിനൊട ക്രടെ ലൊകത്തിന്റെ ആ

ദ്ദ്യപാഠങ്ങളിൽനിന്ന മർിച്ചി ഡിക്കുന്നു

എങ്കിൽ,

വ. നിങ്ങൾ ലൊകത്തിൽ ജീവി

ച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്ന പൊലെ, മനു

ല്പ്യരുടെ കല്പനകളിൻ പ്രകാരവും

ഉപലെശങ്ങളിൻ പ്രകാൽവുമുള്ള യ

ഥാ വിധികൾക്കു കിഴെടുവാൻ എ

ത്?

വ.വ. (ഋഗിക്കരുത്, രുചി നൊക്ക

രുത്; തൊടരുത്; ഇവ ഒക്കെയും പ

രുമാറ്റം കൊണ്ടു നശിക്കുന്നവയാ

കുന്നു;)

വമ്പ. അക്കാഴ്വങ്ങൾക്ക് നെമനിഷ്

യിലും, മനത്താഴ്ചയിലും, ശ ിർത്തി

ന്റെ ദണ്ഡത്തിലും ജ്ഞാനത്തിന്റെ

ഒരു വൈഷമുണ്ട സത്യം; ജഡത്തെ തൃ

പൂിയാക്ക വാനായിക്കൊണ്ടു യാതൊ

രു ബഹുമാനത്തിലും അല്ല താനും.

Q ു.ബ അപ്ലോ C

ബ ക്രിസ്തുവിനെ ഇമെന്നSത്ത അ6നപ്

ഷിക്കണമെന്ന അവൻ കാട്ടി

ക്കൊടുക്കുന്നത്.-@ അവൻ ഇന്ദ്രി

യ നിഗ്രഹത്തിനും --ചവ. ജെ

ഹത്തിന്നും താഴെക്കും പൊതുവാ

യും പ്രത്യെകമായും പല മുറകൾ

ക്കും ബുദ്ധി ഉപദ്വൈശിക്കുന്നത്.

അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവി

ചെനാട ക്ര ചെട ഉയിതെങുന്റ്രി

ക്കുന്നു എങ്കിൽ, ക്രി ദൈവത്തി

മെൻറ വലത്ത് ഭാഗത്ത് അിക്കുമെനടത്ത

മെലായുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ അനെ_ഷി

് , പിൻ.



കൊലൊസ്സയക്കാർ ന്നു. അ ര'ബC)

വ ഭൂമിയിലുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ അല്ല, ടിമയുള്ളവനെന്നും, സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള

മെലായുള്ള കായ്യങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു വന്നെന്നും ഇല്ല. ക്രിസ്തു സകലവും

കൊd്വിൻ. സകലത്തിലും അത്രെ ആകന്നത്:

മ്പ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ | ചവ. അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ദൈവ

മരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തു' ത്താൽ തെ(ിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതുദ്ധിമാ

വിനൊട ക്രടെ ദൈവത്തിൽ ഒളി നാരായും ഇഷ്ടന്മാരായുമുള്ളവരെന്ന

ച്ചു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പൊലെ, കരുണകളുള്ള മനസ്സുക

്. നമ്മുടെ ജീവനാകുന്ന ക്രിസ്തു ജെ.യും, ദയ6യയും, മ ചെനാവിന്യ

എപ്പൊൾ കാണപ്പെടുമൊ, അപ്പൊ ചെത്തയും, സൌമൃതയെയും, ദിഘ

ൾ നിങ്ങളു. അവനൊട ക്രടെ മ ക്ഷമയെയും ധരിച്ചുകൊണ്ട്,

ഹതപത്തിൽ കാണപ്പെടും. | ചമ്പ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സഹിക്കയും,

@ അത്കൊണ്ടു ഭൂമിയിലുള്ള നി ഒരുത്തനെൻറ നെരെ ഒരുത്തന ഒരു

ങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളാകുന്ന വെ വഴക്ക ഉണ്ടായാൽ, തമ്മിൽ തമ്മിൽ

ശൃാ ടൊഷത്തെയും, അശുദ്ധിയെ ക്ഷമിക്കയും ചെയ്തിൻ: ക്രിസ്റ്റ് നിങ്ങ

യും, ദുക്രൈമത്തെയും, ദുബൊഹത്തെ മൊട ക്ഷമിച്ചതാലെ തന്നെ,

യും, വിഗ്രഹ പൂജയാകുന്ന ദ്രവൃാ നിങ്ങളും ചെയ്തിൻ.

ഗ്രഹത്തെയും മിപ്പിപ്പിൻ: ഛ. എന്നാൽ •രം കാഴ്വങ്ങൾക്ക് ഒ

നു ഇക്കാഴ്വങ്ങളുടെ നിമിത്തമായി കെയും മെലായി പുണ്ണതയുടെ ബ

ട്ട ദൈവത്തിന്റെ കൊപം അനു ഡമാകുന്ന സ്റ്റൈഹത്തെ[ധരിച്ചുകൊ

സരണക്കെടിന്റെ മക്കളുടെ മെൽ കവിൻ

ബ: =@ ഒ്ഭവത്തിന്റെ സമാധാനം

് നിങ്ങളും അവയിൽ ജീവിച്ചി'നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴ്ചക

ിക്കുമ്പൊൾ, അവയിൽ മുബൈ ന , യും വെണം, ആയതിലെക്കും നി

ടന്നീര്, ിക എക ശരീരത്തിൽ വിളിക്കപ്പെ

വ്വ എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ കൊപം, ട്ടവർാകുന്നു: നന്ദിയുള്ള വർായിരി

ക്രൈാധം, oഅം്), ഭൂഷണം, നിക്കയും ചെയ്തിൻ.

ങ്ങളുടെ വായിൽനിന്ന് വരുന്ന ചാ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം നി

വുളായുള്ള സംസാൻം, ഇവ ങ്ങളിൽ പെട്ടശ്യ്യമായി സകല ജ്ഞാ

യെ ഒക്കെയും ഉപെക്ഷിളുകള| നടത്താം വസിച്ച, നിങ്ങൾ സം

വിഠൻ. കിത്തനങ്ങളിലും കിത്തനങ്ങളിലും

ൻ നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അ| ജ്ഞാനപാട്ടുകളിലും തമ്മിൽ തന്നെ

വന്റെ പ്രവൃത്തികളൊട കൂടെ നി; പഠിപ്പിക്കയും, ബുധി ഉപലെശിക്കു

കി കളിക്കൊണ്ടും, !: നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൃപ

ചം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവയെൻറ സാദൃ | യൊടെ ക്താവിൽ പാടുകയും

ശൃം പൊലെ അറിവിൽ പുരോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പിൻ. -

പ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ ധിച്ച ച9 വിശെഷിച്ചും നിങ്ങൾ വാ ി

തുകാണ്ടും, തമ്മിൽ തിൽ ഭാഷ്ട്ര ലൈങ്കിലും ക്രിയയിലെങ്കിലും യാത്

ബ OQരത : നിനെയും ചെയ്താൽ അതിനെ ഒ

.ം.ം. ആയതിൽ ഗ്രെക്കനെസംയി കെയും കാവായ യെശുവിന്റെ

ഫ്രദ്നെന്നും, ചെല എന്നും. ചെ നാമത്തിൽ ചെയു, അവൻ ദുലമാ

ലയില്ലായ്മ എന്നും, ബബറായക്കാർ യി ദൈവവും പിതാവുമായവന

ഖനനും സ്തിഥിയക്കാരനെന്നും, അ: സ്ലൊത്രം ചെയ്തു കൊണ്ട ഇരിപ്പിൻ.
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രമ്പന്നൂ
കൊലൊസ്സ്യക്കാർ ര് ത്രൻ,

ചവ്വ ഭാഴ്വമാർായുള്ളൊതെ, നിങ്ങ

ളുടെ ഭതാകാതൊട, കരാവിൽ

ഉചിതമാകുന്ന പ്രകാരം, അനുസ

രിച്ചിരിപ്പിൻ.

ഫൻ ഭതാക്കന്മാരെ, [നിങ്ങളുടെ]

ഭായ്യമാരെ സ്റ്റെഫിപ്പിൻ. അവരുടെ

നെരെ കയ്യായിരികയുമരുത്.

വ.o ബചെവ്വതങ്ങ ളെ , ്നിങ്ങളുടെ]

മാതാപിതാക്കന്മാരൊട സകലത്തി

ലും അനുസരിച്ചിരിപ്പിൻ : എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് കത്താവിന് ന

ല്ല ഇഷ്ടമാകുന്നു.

വ. പിതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ

മ കഠം അക്കെ(ധയ്യപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാ

നായിട്ട അവ തെ. കൊപപ്പെടുത്ത

ബ.

വ.വ. പ്രവൃത്തിക്കാതെ, സകല കാ

യ്യത്തിലും ജഡ് പ്രകാരം [നിങ്ങളു.

ടെ] യജമാനന്മാരെ അനുസരി

പ്പിൻ; മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തു

ന്നവർ എന്ന ചൊലെ ഭ ജ ശുശ്ര

ഷ കൊണ്ടല്ല, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെ

ട്ടുകൊണ്ടു ുദയത്തിന്റെ പരമാ

തഥതയിൽ അത്രെ:

C.C. വിശേഷിച്ചും നിങ്ങഠം എ

തെങ്കിലും ചെയ്താൽ, അതിനെ മ

നുഷ്ക എന്നല്ല, കരാവിന എന്ന

പൊലെ തന്നെ മനസ്സൊടെ ചെ

ജിൻ:

പര് നിങ്ങൾ കത്താവിൽനിന്ന അ

വകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ പ്രാ

പിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നുവല്ലൊ; എ

ന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ കാ

ബയ ക്രിസ്തുവിന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യു

ബം

വ@ എന്നാൽ അന്യായം ചെയ്യുന്ന

വൻ താൻ ചെയ്തു. അനൂായത്തിന്

തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കും. ഒട്ടും പക്ഷ

ഭെദവുമില്ല.

ര് അദ്ധ്യായം.

രിക്കെണമെന്നും.--അ ഇനിയും

ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവരുടെ

നെതെ ബുദ്ധിയൊടെ നടകെ

ണമെന്നും ബുദ്ധി ഉപദെശിക്കു

ന്നത്.

വ്രജമാനന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കും സ്പ

ഗ്ഗത്തിൽ ഒരു യജമാനൻ ഉണ്ടെ

ന്ന അറിഞ്ഞ, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി

കാക നീതിയായും തുല്ല്യമായുമുള്ളതി

നെ കൊടുപ്പിൻ.

വ പ്രാത്ഥനയിൽ നിങ്ങഠം സ്ഥി

അപ്പെട, ആയതിൽ സ്കൊത്രത്തൊടെ

ജാഗ്രതയായിരുന്ന,

മ്പ ഞാൻ എതിസെൻറ നിമിത്തമാ

യിട്ട ബന്ധനപ്പെടുമിരിക്കുന്നുവൊ,

ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ രഹസ്ത്രത്തെ ഞാ

ൻ പഠവാനും, പഠയൊണ്ടുന്ന പ്ര

കാൻം ആയതിന്റെ പ്രസിദ്ധപ്പെടു

ത്തെണ്ടുന്നതിനും,

രം ചെ63 വ.ം ഞങ്ങC)ാക് സംഭാഷ.

ണ ദപാരത്തെ തുറകെ നെമെന്ന് ഞ

ങ്ങൾക്ക് വെണ്ടിയും ക്രടെ പ്രാതി

കൊണ്ടും ഇരിപ്പിൻ.

ആ നിങ്ങൾ കാലത്തെ വീണ്ടുകൊ

ണ്ട്, പുറത്തുള്ളവരുടെ ന്റെ തെ. ജ്ഞാ

നത്തൊടെ നടന്നുകൊഠംവിൻ.

ഔ നിങ്ങൾ ഒത്തൊരുത്തനൊട ഇ

നിന്ന പ്രകാരം ഉത്തൻം പറയെണ്ടു

ന്നതാകുന്നു എന്ന അറിവാന്നായിട്ട്,

നിങ്ങളുടെ വചനം എല്ലാറ്റൊഴും

കൃപയൊടെ ഉപ്പിനാൽ അചlപ്പെ

ട്ടതായി ഇ(ിക്കട്ടെ.

5 എന്റെൻറ കായ്യങ്ങളെ ഒക്കെയും

പ്രിയ സഹൊദരനും, വിശ്വാസമു

ള്ള ദൈവ ശുശ്ര ഷാ,അനും കതാ

വിൽ ക്രട്ടപ്രവൃത്തിക്ക് അനുമായ തി

കിക്കുസ നിങ്ങളെ9ട അറിയിക്കും :

വ്വ ഞാൻ അവനെ നിങ്ങളുടെ

അവസ്ഥയെ അറിവാനായിട്ടും, നി

ങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആശപ്രസി

പ്പിപ്പാനായിട്ടും, -

ഫ അവൻ പ്രാത്ഥനയിൽ ചൂടായി ൻ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായി വി



കൊലൊസ്സ്യക്കാർ (അ" (്. ര്മ്പതൃ

ശാസവും സ്റ്റെഫവുമുള്ള സഹൊദ

രനായ ഒമെനസിമുസിനൊട ക്രടെ

നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അതിനായി

ട്ടു തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു, ഇവിട

ചെത്ത കായ്യങ്ങളെ ഒക്കെയും അവർ

നിങ്ങളൊട അറിയിക്കും.

.cം എന്നൊട ക്രടെ കാവൽ പെട്ട

വനായ അറിന്യൂക്സ നിങ്ങളെ

സല്ല.രിക്കുന്നു, ബനബാസിന മരു

മകനായ മക്കുസും, (ഇവനായി

കൊണ്ട നിങ്ങൾക്കു കല്പനകൾ ലഭി

ച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലെ?, അവൻ നിങ്ങളെ

ടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ, അവനെ

കൈകൊൾവിൻ: )

.ബ യുസ്സുസ് എന്ന പറയപ്പെട്ട ചെയ

ശുവും ്നിങ്ങളെ സല്പിക്കുന്നു:)

അവർ ചെലയിലുള്ള വർാകനു. ഇ

വർ മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യ

ത്തിന് [എന്നൊട} ക്ര ട്രൈ പ്രവൃത്തി

കാർായി ഇ നിക് ആശ്വാസമായി

തിൻവർാകുന്നു.

ചവ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായി ക്രി

സ്തുവിന്റെ ശുശൃഷക്കാരനായ എ

പ്പാപ്രാസ നിങ്ങളെ സല്ല. ിച്ച്, നി

ങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സകല ഫി

തത്തിലും പുണ്ണതയുള്ളവരായും തി

കവുള്ളവർായും നില്പാനായിട്ട്, അ

വൻ എല്ലാറ്റൊഴും നിങ്ങൾക്ക് വെ

ണ്ടി പ്രാത്ഥനകളിൽ താല്പയ്യമായി

ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട ഇരിക്കുന്നു.

, ബ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങ

ൾക്കു വെണ്ടയും, ലയൊടികെയാ

യിലും യെറപ്പൊലിസിലും ഉള്ളവ

ക് വെണ്ടിയും അവന മഹാ ശുക്ലാ

ന്തിയുണ്ടു എന്ന അവന് ഞാൻ സാ

|ക്ഷിയായിരിക്കുന്നു.

ചര പ്രിയമുള്ള ലൂക്കൊസ് ലൈവ്

നും, ദമാസും നിങ്ങളെ സല്ല,ി

| ച@ ലയൊദികെയായിലുള്ള

ഹൊദരന്മാരെയും, ന:ംഫാസ്.കെന്

യും, അവന്റെ ഭവനത്തിലുള്ള സ

ഭയെയും സല്ല,ിപ്പിൻ.

. നൃ വിശൈഷിച്ചും ംൻം ചെലഖ്നം

നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വായിക്കപ്പെട്ട

തിന്റെ ശൈഷം, അതിനെ ലയൊ

ഭികെയക്കാരുടെ സഭയിലും വായി

. പിക്കയും, ലയൊദികെയായിൽ നി

ന ബ ് ചെഖനത്തെ] നിങ്ങ

ളും വായികയും ചെയ്തിൻ.

ഫ9 വിശൈഷിച്ചും നി കര'ാവിൽ

ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയെ നിവൃത്തി

പ്പാനായിട്ടു, അതിനെ സൂക്ഷിച്ച

നൊക്കെണമെന്ന അഴിപ്പുസിനൊ

ട പറവിൻ.

കവ്വ പൌലുസായ എന്റെ കയ്യാ

ൽ സല്പാൻം. എന്റെ ബന്ധനങ്ങ

സ

ടെ ഇരിക്കട്ടെ. ആമെൻ.

ളെ ഓപ്പിൻ. കൃപ നിങ്ങളെ9ട ക്ര. .



അപ്പൊസൊലനായ പൌലുസ്

തെസ്സലൊനിക്കായക്കാക്ക എഴുതിയ

ബന0ം ബലബനം.

്ഥ അഭ്രായം.

ം അവൻ അവരെ സൊത്രത്തിലും

പ്രാത്ഥനയിലും ഒക്കുന്നതിനെയും.

@ അവരുടെ പരമാത്ഥമുള്ള വി

ശ്വാസത്തെയും മനസ്സ തിരിവി

ന്റെയും കുറിച്ച തനിക്കുള്ള ബൊ

ധത്തെയും കാട്ടുന്നത്.

6,പൗലുസും, സിൽവാനുസും, തി

മൊമെഥയുസും പിതാവായ ദൈവ

ത്തിലും കരാവായ യെശു ക്രിസ്തുവി

ലും ഇരിക്കുന്ന തെസ്സലൊനിക്കായ

കാരുടെ സഞെക്കേ [എഴുതുന്നതു:)ന

മ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നി

നും ചെയശു ക്രിസ്തുവാകന കതാ

വിൽനിന്നും നിങ്ങൾക കൃപയും,

സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ.

വ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന

കളിൽ നിങ്ങളെ ഒമ ചെയു, നി

ങ്ങൾക്ക് എല്ലാവക്കും വെണ്ടി എപ്പൊ

ഴും ദൈവത്തിന സൊത്രം ചെയ്തു.

മ്പ. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ

ക്രിയയെയും, സ്റ്റെഹത്തിന്റെ ബ

ദ്ധാനത്തെയും, നമ്മുടെ പിതാവാ

യ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മു

ടെ കരാവായ യെശു ക്രിസ്തുവിലു

ള്ള ആശാബന്ധത്തിന്റെ ക്ഷമയെ

യും ഇടവിടാതെ ഒരുതുകൊണ്ട്,

ര. പ്രിയമുള്ള സഹൊദരന്മാരെ

ദൈവത്താൽ നിങ്ങളുടെ തെരി

ഞെടുപ്പിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ഇ

രിക്കുന്നു.

@ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങ

ളുടെ സുവി6 ശഷം നിങ്ങളുടെ അ

ടുക്കൽ വചനത്തിൽ മാത്രം അല്ല, ശ

ക്തിയിലും, പരിശുദ്ധാത്മാവിലും എ

റിയ നിശ്ചയത്തിലും ക്രടെ വന്നു :

നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്രപ്രകാരമു

ള്ളവരായിരുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ അ

റിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നെ.

നു വ്. ശൈഷിച്ചു നിങ്ങൾ വളരെ

ദുഃഖത്തിൽ വചനത്തെ, പരിശുദ്ധാ

ത്മാവിന്റെ സന്തൊഷത്തൊടെ

രൈക്കൊണ്ടു, ഞങ്ങളെയും കതാ

വിനെയും പിൻതുടരുന്നവരായി തി

ന്നു :

ⓝ എന്നതകൊണ്ട നിങ്ങഠം മ കെ

ലൊനിയായിലും അഖ്യായിലും ഉ

ള്ള സകല വിശ്വാസികൾക്കും ഭക്ടോ

ന്തകാരായി.

വ്വ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കതാവി

ന്റെ വചനം നിങ്ങളിൽനിന്നു ശ

ബ്ലിച്ചത മക്കെ ദൈാനിയായിലും അ

ഖായായിലും മാത്രമല്ല, സലകസ്ഥല

ത്തിലും ലൈവത്തിങ്കലെക്കു നിങ്ങൾ

ക്കുള്ള വിശ്വാസവും ക്രടെ പ്രസിദ്ധ

മായിരിക്കുന്നു : എന്നതകൊണ്ടു ഞങ്ങ

ൾക ഒന്നും പറവാൻ ആവശ്യമില്ല.

ൻ എന്തെന്നാൽ അവർ തന്നെ ഞ

ങ്ങളെ കുറിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളു.

ടെ അടുകലെക്ക് ഇന്നപ്രകാരമുള്ള പ്ര

വെശനം ഉണ്ടായി എന്നും, ജിവനും

സ്തുവുമുള്ള ദൈവത്തിന് ഗൂശ്രൂഷ

ചെയ്യാനായിട്ടും,

ഫം സപ്റ്റത്തിൽനിന്ന അവന്റെ റ

പുത്രനായി, മിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആ

വൻ ഉയിപ്പിച്ചവനായി, വരുവാനു

ള്ള കൊപത്തിൽ നിന്ന് നമെ ഉദ്ധാ

ർണം ചെയ്തുവനായ യെശു വി

നായി കൊണ്ടു തന്നെ കാത്തിരിപ്പാ

നായിട്ടും, നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ

വിട്ട, ദൈവത്തിങ്കലെക. ഇന്ന പ്ര

കാരം തിരിഞ്ഞു എന്നും അറിയിച്ചു.

നിങ്ങളുടെ നിമിത്തമായി ഞങ്ങ് വ മെല്ലാം



്ഥ തെസ്സലൊനിക്കായക്കാർ വ. അ. ര'മ്പൻ

വ. അഭജൂായം.

. അവക സുവിശൈഷം പ്രസംഗി

കപ്പെട്ട വിവരവും അവർ അതി

നെ സ്വീകരിച്ച വിവരവും.-

ചവ്വ അവൻ അവരെ കാണാൻ

ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സംഗതി.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സഹൊദര

ന്മാരൈ, നിങ്ങളുടെ അടുകലെക്കു ഞ

ങ്ങൾക്കുള്ള പ്രവെശനം വൃത്ഥമായി

ല്ല എന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ അറിഞ്ഞl

ബ:

വ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ര

കാൻം, ഞങ്ങൾ മുമ്പെ ഫിലിപ്പീയാ

യിൽ കഷ്ടമനുഭവികയും നിന്ദിക

പ്പെടുകയും ചെയ്യാറെയും, നിങ്ങ

ക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശൈഷ

ത്തെ വളരെ പ്രതിവാദത്തൊടെ

പറവാൻ ഞങ്ങാ ഞങ്ങളുടെ ദൈ

വത്തിൽ ധൈയ്യപ്പെട്ടതെയുള്ളൂ.

മ്പ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങളു

ടെ ബുദ്ധി ഉപദെശം ഒട്ടും വഞ്ച

നയിൽനിന്നെങ്കിലും, അശുദ്ധിയിൽ

നിന്നെങ്കിലും, വൃാജത്തിലെങ്കിലും ഉ

ണ്ടായതല്ല :

രം സുവിശെഷം ഞങ്ങളുടെ വി

ശാസത്തിന് ഏല്പിക്കപ്പെടുവാൻ

ദൈവത്താൽ ഞങ്ങൾ എതപ്രകാരം

അനുവദിക്കപ്പെട്ടുവൊ, അപ്രകാരം

തന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു: ഞ

ങ്ങളുടെ ുലയങ്ങളെ ശൈാധന ചെ

യ്യുന്ന ദൈവത്തെ അല്ലാതെ, മനുഷ്യ

ന്റെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർ എന്ന പൊ

ലെ അല്ല.

@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, ഞങ്ങൾ

ഒരിക്കലും സ്ത്രതൃവാക്കുകളെ എങ്കി

ലും, അതഥാഗ്രഹത്തിന്റെ മായയെ

എങ്കിലും പ്രയൊഗിച്ചിട്ടുമില്ല; ദൈ

വം സാക്ഷി:

ⓝ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പൊ

വരായിരിപ്പാൻ കഴിയുന്നവരായി

രുന്നപ്പൊൾ, ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ

ന്നാകട്ടെ, നിങ്ങളിൽനിന്നാക്

ട്ടെ, മറ്റുള്ളവർിൽനിന്നാകട്ടെ ♔

ത യെ അനെപ്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല.

എന്നാൽ മുല കൊടുക്കുന്ന ഒരു

ത്തി തന്റെ മകളെ പൊഷിക്കുന്ന

ത പൊലെ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇ.

ടയിൽ സൌമൃതയുള്ളവരായിരുന്നു:

വ്വ ഇപ്രകാരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ

സ്റ്റെഹത്തൊടെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന,

നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു പ്രിയമുള്ളവരാ

യതകൊണ്ടു, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തി

ന്റെ സുവിശെഷത്തെ മാത്രമല്ല,

ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ ക്രടെ പ്

ക് തരുവാൻ ഞങ്ങൾ നല്ല. മന

സ്സുള്ളവരായിരുന്നു.

ൻ സഹൊദരന്മാരെ, ഞങ്ങളുടെ

അദ്ധാനത്തെയും പ്രയത്നത്തെയും

നിങ്ങൾ ഒക്കുന്നുവല്ലൊ. എന്തെന്നാ

ൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ യാതൊരുത്ത

നും ഭാൻമായി(ിക്കരുതെന്ന വെച്ച

അാവും പകലും വെല ചെയു, ഞ

ങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശൈഷ്

ത്തെ നിങ്ങളൊട പ്രസംഗിച്ചു.

ഥം വിശ്വസിക്കുന്നവരായ നിങ്ങ

ളുടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര ശുദ്ധ

മായും നിതിയായും കററമില്ലായ്മ

യായും നടന്നു എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങ

ളും ദൈവവും സാക്ഷികൾ (ആക

ബ

ചു. തന്റെ രാജ്യത്തിലെക്കും മ

ഹത്വത്തിലെക്കും നിങ്ങളെ വിളി

ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന് യൊഗ്ദ്യമായി

നിങ്ങൾ നടക്കെണം എന്ന

.ംവ. ഞങ്ങൾ എതപ്രകാരം നിങ്ങ

ളിൽ ഒതൊരുത്തന, ഒരു പിതാവ

തന്റെ റ.മകൾക്ക [ചെയ്യുന്നത്)ബ

ലെ, ബുദ്ധി പറകയും, ആശ്വാസം

വരുത്തുകയും സാക്ഷിപ്പെടുത്തുക

യും ചെയ്തു എന്ന നിങ്ങഠം അറിയു

നൊലന്മാരെന്ന പൊലെ, ഭാloമുള്ള ന്നുവചെല;).
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ചന. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽനിന്ന

കെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചന

ത്തെ കൈക്കൊണ്ടുപ്പൊൾ, നിങ്ങൾ

അതിനെ മനുഷ്യരുടെ വചനമാ

യിട്ടല്ല, അത സത്യമായുള്ള പ്രകാ

രം, ദൈവത്തിന്റെ വചനമായി

ട്ട തന്നെ കൈക്കൊണ്ടതിനാൽ, • സം

സംഗതിക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ ദൈവ

ത്തിന് ഇടവിടാതെ സ്റ്റൊത്രം ചെയ്യ

ന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നവരായ നിങ്ങള്

ൽ അത് ബലത്തൊടെ വ്യാപരിക

യും ചെയ്യുന്നു.

ഫര് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സഹൈാ

ദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ചെയ്ഫ്രദിയായി

ൽ ക്രിസ്തു ചെയശുവിലുള്ള ദൈവ സ

ഭകളെ പിന്തുടരുന്നവരായി തിന്നു:

എന്തെന്നാൽ അവർ യെഫ്രദന്മാരാ

ൽ ഏത പ്രകാരം കഷ്ടാനുഭവപ്പെട്ട

വൊ, അപ്രകാരമുള്ളവയെ നിങ്ങ

ളുടെ സ്വജാതിക്കാരാൽ നിങ്ങളും

അനുഭവിച്ചു.

. @ അവർ കരാവായ യെശുവി

ന്റെയും അവരുടെ സന്ത ദിഘ

ദഗ്ദിമാരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞവരും,

ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചവരും, ദൈ

വത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാത്തവരും, സ

കല മനുഷ്യക്കും വിപരീതകാരും;

e് തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ എ

പ്പൊഴും പൂർിപ്പാനായിട്ട, ഇവർ പു

ഠജാതികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടെണ്ടുന്നത്

ന, അവരൊട സംസാരിപ്പാൻ ഞ

ങ്ങളെ9ട വിശൊധിച്ചു കൊണ്ടും {ു.

ിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവരുടെ മെൽ

ക്രൈാധം അവസാനത്തൊള.ം വന്നി

രിക്കുന്നു.

.ം. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ, സഹൊദ

ൻാതെo, കഠ6ഞാൽ കാല6) ത്തക്ക

ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല, അഭിമുഖമായിട്ട

നിങ്ങളിൽനിന്ന് പിരിഞ്ഞിരിക്കകൊ

ണ്ടു, നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കാണാൻ

വa.തെ ആഗ്രഹത്തൊടെ ഏറ്റവും

ഫവൃ ആയതുകൊണ്ട നിങ്ങളുടെ

അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക്, വി

ശെഷാൽ പൌലുസായ ഇനീക്ക, ഒ

ന്ന രണ്ടു പ്രാവശ്യം മനസ്സായിരുന്നു ;

എന്നാലും സാത്താൻ ഞ,ങ്ങളെ വി

ഘ്നപ്പെടുത്തി.

.cൻ എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങളു.

ടെ ആശ് എങ്കിലും, സഞ്ഞൌാമെ

ങ്കിലും, പുകഴ്ചയുടെ കിരീടമെങ്കിലും

എത [ആകുന്നു?) നമ്മുടെ കരാ

വായ യെശു ക്രിസ്തു
കെ അവമെൻറ വൻവിൽ നിങ്ങൾ

തന്നെ അല്പയൊ?

വിനെൻറ മുമ്പാ

വം എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ സ്തുതിയും സഞൌഷവും

ആകന്നു. “

് അബ്ബായം.

ഠ അവരുടെ അരികത്തെക്കു തിമൊ

മെഥയുസിനെ അയക്കുന്നതിനാൽ

അവരിലെക് പൌലുസിനുള്ള

സ്റ്റെവറം.-ന്) അവ 6 ൽ ക റിച്ചു

അവനു ു സന്തൊഷവും അവ

തെ കാണാനുള്ള ആഗ്ര പഠവും.

ആയതകൊണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ

സഹിഷ്ടകൂടായ്തുകൊണ്ട്, 6്തsങ്ങൾ ത

ന്നെ അതെനയിൽ വിടപ്പെടുന്നത്.

നന്ന എന്ന ഞങ്ങൾക തൊണ്;

വ. ഞങ്ങളുടെ സഹൈാല അനും, ദൈ

വത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും, ക്രിസ്തു

വിന്റെ സുവിശെഷത്തിൽ ഞങ്ങ്

ടെ ക്രട്ട പ്രവൃത്തിക്കാരനുമായ ത്

മൊമെഥയുസിനെ, നിങ്ങളുടെ പി

ശ്വാസത്തെ കുറിച്ച നിങ്ങളെ സ്ഥി

അപ്പെട്ടതുവാനും, ആശപസിപ്പിപ്പാ

നും അയച്ചിരിക്കുന്നു:

മ്പ് ഒരുത്തനും ഠൻം ഉപദ്രവങ്ങളു

ൽ ചഞ്ചലപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാൻ[ആ

കുന്നു: എന്തുകൊണ്ടൂന്നാൽ ഇതി

ന ഞങ്ങൾ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എ

ന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നു.

അധികമായി ശ്രമിച്ചു.
ര എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഉ
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പദ്രവം അനുഭവിക്കെണ്ടിവരുമെന്ന ഭ, ഇനിയും ദൈവത്തിന നിങ്ങ

ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ9ട ക്രടെ ഇരിക്കു (Xക്ക വെണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത വണ്ട

വൊൾ തന്നെ നിങ്ങളെ9ട മുമ്പിൽ

ക്രട്ടി പറഞ്ഞു: അപ്രകാരം തന്നെ ഉ

ണ്ടായി, നിങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

@ ഇതിനായി കൊണ്ടും ഇനിക്ക

പിനെ സഹിച്ചുകൂടായിക്കൊണ്ട്,

പരീക്ഷക്കാരൻ പക്ഷെ വല്ല പ്ര

കാരത്തിലും നിങ്ങളെ പിക്ഷിക്ക

യും, ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നം വൃത്ഥ

മായി പൊകയും ചെയ്തു വൊ എന്ന

വെച്ച, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിശാ

സത്തെ അറിവാനായിട്ട ആളയച്ചു.

ന്നു എന്നാറെ ഇപ്പൊൾ തിമൊബൈഥ

യുസ നിങ്ങളിൽ നിന്ന ഞങ്ങളുടെ

അടുക്കലെക്കു വന്ന, നിങ്ങളുടെ വി

ശപാസത്തെ കുറിച്ചും സ്റ്റൈഹത്തെ ക

റിച്ചും, ഞങ്ങാ നിങ്ങളെ [കാണാ

നുള്ള ത) പൊലെ തന്നെ, നിങ്ങൾ

ഞങ്ങളെ കാണാനും, എറ്റവും ആ

ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ

യ്യൊഴും ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല ഒമ്മ

യുണ്ടു എന്നും നല്ല വത്തമാനമായി

ട്ട ഞങ്ങളൊട അറിയിച്ചാറെ,

• അതിനാൽ, സഹൊദരന്മാരെ,

ഞങ്ങാ ഞങ്ങളുടെ സകല ഉപദ്ര

വത്തിലും പാർവശ്ശ്യത്തിലും നിങ്ങളു.

ടെ മെൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ

ത്താൽ ആശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു:

വ്വ അതെന്തു കൊണ്ടെ3നാൽ നിങ്ങ

C് കത്താവിൽ നിലനില്പന്നനു എങ്കി

ൽ, ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊൾ ജീവിക്കുന്നു.

ൻ എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ കൈദവ

ത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങ

ളുടെ നിമിത്തമായിട്ടു സന്തൊഷി

ക്കുന്ന സകല സഞൊഷത്തിനായി

ട്ട99

ഫം നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ കാണെന്നു

ണ്ടുന്നതിനും, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ

ത്തിന്റെ കുറവിനെ പുതിയാക്കെ

ണ്ടുന്നതിനും, രാവും പകലും എറ്റ

നം ചെയ്യാൻ കഴിയും?

ചു. എന്നാൽ നമ്മുടെ പിതാവാ

യ ദൈവവും, കതാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വഴി

യെ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നെരെ

ആക്കു മാറാകട്ടെ.

ചവ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ9ട എന്ന

പൊലെ തന്നെ കത്താവ് നിങ്ങളെ

തമ്മിൽ തമ്മിലും എല്ലാവരൊടും സ്റ്റെ

ഹത്തിൽ വരികയും സg ഷിയാക

യും ചെയ്യുമാറാക്കി:

ചമ്പ ഇങ്ങിനെ തന്റെ സകല ശു

ദ്ധിമാന്മാരൊടും കൂടെ നമ്മുടെ ക

താവായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബ

ർവിങ്കൽ അവൻ നജയെ പിതാ

വായ ദൈവത്തിന്റെ വ മുമ്പാകെ ശ്ര

ദ്ധിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ

കുറ്റം ക്രടാതെ സ്ഥിതപ്പെട്ടതുമാ

റാകട്ടെ.

അ}} അ&ായം.

.ം ദൈവ ഭക്തിയൊടെ നടപ്പാ

നും.--ജ ശ്രദ്ധിക്കും.-ൻ സ്റ്റെഫ

ത്തിനും.-ശാന്തതെക്കും.- മരി

ച്ചവ6 (D കുറിച്ചുള്ള ദുഃഖത്തെ അ

ടക്കുവാനും അവൻ ഉപലെ ശിക്കു

ന്നത്.-.ം് ഉയിപ്പിനെ കുറി

ളും ഒടുക്കത്ത നൂായവിയെ ക

ിഷ്ടം.

പിനെ ശൈഷം കാഴ്വത്തിന, സ

ഹൊദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഇന്ന പ്ര

കാൻം നടക്കയും ദൈവത്തെ പ്രസാ

ദിപ്പികയും ചെയ്യെണമെന്ന ഞങ്ങ

ളിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്ക് എത പ്രകാരം

ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവൊ, അപ്രകാരം ത

ന്നെ നിങ്ങൾ അധികമധികം വ

ദ്ധിക്കെണമെന്ന, കരാവായ യെ

ശു മൂലം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ9ട യാ

ചിക്കയും ബുദ്ധി ഉപദെശിക യുദ

വും അധികമായി പ്രാതിഷു ബാ
ചെയ്യുന്നു.
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വ, എന്തെന്നാൽ എത കല്പനകളെ

ഞങ്ങൾ കതാവായ യെശു മൂലം

നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന നിങ്ങൾ അ

റിയുന്നു.

മ്പ. എന്തെന്നാൽ സൈദ്വത്തിന്റെ

ഹിതം ഇതാകന്നു, നിങ്ങളുടെ ശു

ദ്ധീകരണം തന്നെ, അരു നിങ്ങൾ

വെശ്രാദൊഷത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ,

ര് നിങ്ങളരി ഒത്തൊരുത്തൻ അവ

നവനെൻറ പാത്രത്തെ, ദൈവത്തെ

അറിയാത്ത പുറജാതികൾ എന്ന

പൊലെ, കാമ മൊഹത്തിലല്ല,

@ ശുദ്ധീകരണത്തിലും മാനത്തിലും

അനുഭവിപ്പാൻ അറിഞ്ഞ,

നു ഒരുത്തനും ആക്രമിക്കാതെയും

ഒരു സംശതിയിലും തന്റെ സഹൊ

ദരനെ വഞ്ചിക്കാതെയൂം ഇരിക്കെ

ണമെന്ന ആകന്നു: അതെന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങൾ മുമെമ്പ് തന്നെ നി

ങ്ങളെ ഒമപ്പെടുത്തുകയും സാക്ഷി

കരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം, ഇ

വയുടെ എല്ലാം പ്രതിക്രിയക്കാരൻ

ക്താവ ആകുന്നു;
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മെ അശുദ്ധിയിലെകല്പ, ശുദ്ധിയി

ലെക്കു അത്രെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വ്വ അത്കൊണ്ടു നിന്ദിക്കുന്നവൻ മ

നുഷ്യനെ അല്ല, തന്റെ പരിശുദ്ധാ

താവിനെ ക്രടെ നമുക്കു തന്ന ദൈ

വത്തെ അത്രെ നിന്ദിക്കുന്നത്.

ൻ എന്നാൽ സഹൈാദർ സ്റ്റെ

ഹത്തെ കുറിച്ച ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എ

ഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ല; എന്തകൊ

ണ്ടെന്നാൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്റ്റെഫി

പ്പാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ദൈവത്താൽ

ഉപദെശിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു.

ഥം മകെ.ദൈാനിയായിൽ ഒക്കെയു

മുള്ള സകല സാഹൊദരന്മാതൊട്ടും

നിങ്ങൾ ഇതിനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു

വമെല്ലാ, എന്നാൽ, സഹൈാലസാ

തെ, നിങ്ങ9് അധികമധികം വ

ച്ച പുറത്തുള്ളവരൊട നിങ്ങൾ

മയ്യാദയായി നടക്കെണ്ടുന്നതിനും,

നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലും കറവില്ലാതെഇ

ികെണ്ടുന്നതിനും,

ചവ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ9ട കല്പിച്ച

പ്രകാരം, സാവധാനത്തൊടെ ഇ

ിപ്പാൻ താല്പഴുപ്പെടെണാമെന്നും,

നിങ്ങളുടെ സചന്ത കാഴ്വങ്ങളെ ചെ

ചെയ്യണമെന്നും, നിങ്ങളുടെ കൈക

ൾ കൊണ്ടു തന്നെ ചെവല ചെബ്ണാ

മെന്നും, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊട ബ്രൂ

ദ്ധി പറയുന്നു. -

ഫ്. എന്നാൽ, സഹൊദരന്മാ

റെർ, നിദ്രയെ പ്രാപിച്ചവട അ കറ്റി

ച്ച, നിങ്ങൾ ഒരു ആശ്രയവുമില്ലാ

ത്ത മറ്റുള്ളവരെ പൊലെ തന്നെ,

ദുഃഖികാതെ ഇരിപ്പാൻ, നിങ്ങൾ അ

റിയാത്തവരാകെണമെന്ന ഇനിക

മനസ്സില്ല. -

.cര, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യെശു

മികയും പിന്നെ ഉയിലെത്തഴുനീ

ല്പംയും ചെയ്തു എന്ന നാം വിശ്വസി

ാ എങ്കിൽ, അപ്രകാരം തന്നെ

ദെവം യെശുവിൽ നിദ്ര്യ പ്രാ

പിക്കുന്നവ ഡെയും അവനൊട ക്ര

ടെ കൊണ്ടുപൊരികയും ചെയ്യും.

ച@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാ

വിനെൻറ്. വരവിന ജീവനൊടെ

ശൈഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്രയെ

പ്രാപിച്ചവ് മുമ്പെടുകയില്ല എന്നു

ള്ളതിനെ കതാവിന്റെ വചന

ത്താൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ9ട പറയു

ബ.

ചന്നു അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബ

താവ് തന്നെ അട്ടഹാസത്തൊടും,

പ്രധാന ദൈവദൂതന്റെ ശ5ു

ത്തൊടും, ദൈവത്തിന്റെ കാഹള

ത്തൊട്ടും സപ്രശ്നത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങും.

ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പെ ഉയി

തെºനില്പംയും ചെയ്യും.

- പിന്നത്തെത്തിൽ ജിവനൊടെ

രികെണ്ടമെന്നും, 6.ശിക്കുന്നു. നാം അവlാട ക്ര



്ഥ തെസ്സലൈാനിക്കായക്കാർ G) ആ. ര'ര'മ്പ

ടെ ഒന്നിച്ച കതാവിനെ ആകാശ യ്യുന്നത്. പൊലെ നാം ഉറങ്ങാതെ,

ത്തിൽ എത്തിയെല്ലാനായി കൊണ്ടു,മെ | ജാഗ്രർണം ചെയ്തയും സുഖബാധ

ഘങ്ങളിൽ എട്ടആകൊള്ളപ്പെട്ടം : | തൊടെ ഇരിക്കയും ചെയ്യെണാം.

ഇപ്രകാരം നാം എല്ലാറ്റൊഴും ക| 9 എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഉറങ്ങുന്ന

രാവിനൊടും കൂടെ ഇരികയും വ്. രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങുന്നു. മദ്യപാ

ചെയ്യും. നം ചെയ്യുന്നവർ അാത്രയിൻ മദ്ദ്യ

ചവ്വ എന്നതകൊണ്ട തമ്മിൽ തമ്മി പാനം ചെയ്യുന്നു.

ൽ ംരം വചനങ്ങളാൽ ആശ.സി വൃ എന്നാൽ പകലിന്റെ ജനങ്ങ

പ്പിച്ചുകൊൾവിൻ. ഇായ നാം സുബൈാധമുള്ളവരായി,

(B) അഭൂായം. വിശ്വാസത്തിന്റെയും സ്റ്റൈഹത്തി

റെൻറയും മാകവചത്തെയും, തല
ബുള് വിന്റെ കൊരികയായിട്ട അക്ഷയുടെ ആ

രണ്ടാം വരവിനെ അവൻ ഇനി ശാബന്ധത്തെയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇ

യും വണ്ണിക്കയും.-ഛ. പല കല്പ ർിക്കൊന്നും.

നകളെ കൊടുക്കയും._വമ്പ അ

ങ്ങിന്റെ അവസാനിക്കയും

ബ.

നൽ എന്തെന്നാൽ ദൈവം നിമ്മ

°“് കൊപത്തിലെകല്ല, നമ്മുടെ കരാ

വായ യെശു ക്രിസ്തു മൂലമായി ബ

എന്നാൽ, സഹൊദരന്മാരെ, കാല യെ ലഭ'പ്പാനായി കൊണ്ടത്രെ നി

ങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച യമിച്ചത്.

ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ നി! :ം ഇവൻ നാം ഉണാനിരുന്നാ

ങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ലും ഉറങ്ങിയാലും തന്നൊട ക്രടെ

വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ രാത്രിയിൽ ഒന്നിച്ച ജീവിച്ചിരിപ്പാനായിട്ട, ന

കള്ളൻ വരുന്നു എന്ന പൊലെ, ക മുക. വെണ്ടി മിച്ചവനാകുന്നു.

താവിനെൻറ നാഠം വരുമെന്ന ന് .ം. അത്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ചെയ്തു

ങ്ങൾ തന്നെ നിശ്ചയമായിട്ട അറി വരുന്നത്.പൊലെ തന്നെ, തമ്മിൽ ത

ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. , മിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കയും, ഒരുത്ത

മ്പ എന്തെന്നാൽ അവർ സമാധാ നെ ഒരുത്തൻ ഉറപ്പിക്കയും ചെ

നമെന്നും സുഖമെന്നും എപ്പൊൾ ജിൻ.

പറയുമൊ, അപ്പൊൾ ഒരു ഗഭൂണ്ടി -വ. 'T വിശൈലിച്ചും, സംബാല

ക പ്രസവമെവലന വരുന്നു എന്ന ർനമാ6 () , നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്ര

പൊലെ തന്നെ, അവ് അസംശ യത്നം ചെയ്തയും, കതാവിൽ നി

തിയായുള്ള നാശം വരുന്നു. അവർ ങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമുള്ളവരായിരികയും,

തെറ്റി പൊകയുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധി ഉപദെശിക്കയും

ര. എന്നാൽ, സഹൊദരന്മാരെ,ആ ചെയ്യുന്നവരെ അറിവാനും,

ദിവസം ഒരു കള്ളൻ എന്ന പൊലെ ചമ്പ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ നി

നിങ്ങളെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ അ മിത്തമായിട്ട അവത്തെ സ്റ്റെഹത്തിൽ

ന്ധകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലൊ. എറ്റവും മാനിപ്പാനും ഞങ്ങൾ നി

@ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രകാശത്തി ഞങ്ങളൊട അപെക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ

ചെൻറ മക്കളും പകലിന്റെ മക്കളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനത്തൊടി

ആകുന്നു : നാം അാത്രിയുടെ എങ്കിലും  ിക്കയും ചെയ്തിൻ.

അന്ധകാരത്തിന്റെ എങ്കിലും അല്ല. | .ര. ഇനിയും, സഹൊദരന്മാരെ,

ഔ ആകയാൽ ശെഷമുള്ളവ് ചെ! ഞങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക ബുദ്ധി ഉപദെ



'അ'അ'അ' വ. തെസ്സലൈാന്റിക്കായക്കാർ ഥ അ.

ശിക്കുന്നു, ക്രമക്കെട്ടുള്ള വരെ ഒമ്മപ്പെ

ടുത്തുവിൻ, മനസ്സുറപ്പില്ലാത്തവരെ

ആശപസിപ്പ പ്പിൻ, ബലക്ഷയമുള്ള

വക സഹായിപ്പിൻ, എല്ലാവ തൊ

, ടൂം ദിഘശാന്തതയൊടി ിപ്പിൻ.

ഫ@ ഒരുത്തനും ആ തൊട്ടും പെദ് ഷ

ത്തിന ദെ'ാഷത്തെ പകരം ചെയ്യാ

തെ ഇരിപ്പാൻ നൊക്കുവിൻ: തമ്മി

ൽ തമ്മിലും എല്ലാവ ക്കും നന്മയായു

ള്ളതിനെ എല്ലാട്ടൊഴും പിന്തുടരു

ക മാത്രം ചെയ്തിൻ.

ഫൗ എല്ലാട്ടൊഴും സന്തൊഷിപ്പി

ൻ.

ച9 ഇടവിടാതെ പ്രാതിപ്പിൻ.

.ംവൃ സകലത്തിലും നെസ്താത്ര ചെ

ജിൻ: അതെന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഇ

ത നിങ്ങളെ കുറിച്ച ക്രിസ്തു ചെയശു

വിൽ ദൈവത്തിനുള്ള ഹിതമാകുന്നു.

ചൻ ആത്മാവിന്റെ കെടുക്കാതെ

ഇരിപ്പിൻ.

പം ദീഘദഗ്ദനങ്ങളെ ധിക്കരിക്കാ

തെ ഇരിപ്പിൻ.

വ. സകലത്തെയും ശൈാധന ചെ

ിൻ: നമ്മയായുള്ളതിന്റെ മുറുക

പിടിപ്പിൻ.

വ.വ. ദൈാഷത്തിന്റെ എല്ലാ കാഴ്ച

യിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിർിപ്പിൻ.

;  ു. എന്നാൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദ

ഖെദവം ത6,ന ന് 6ങ്ങ ള, ആഴ്ച (അം

ശുദ്ധ മാക്കും നിങ്ങളുടെ ആത്മാ

വും ദെ ഫിയും ദെ ഹവും മുഴുവനും

നമ്മുടെ കരാവായ യേശു ക്രിസ്റ്റ

വിന്റെ വൻവി 6ലക്കു കുറ്റം കൂടാ

തെ കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കു മാഠാകൊം

[എന്ന ഞാൻ ദൈവത്തൊട പ്രാ

വര് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവൻ വി

ശ്വസിക്കത്തക്കവനാകനു, അവൻ

[അതിനെ] ചെയ്തു. യും ചെയ്യും.

വ @ സഹൊദരന്മാരെ, ഞങ്ങൾ

ക വണ്ടി പ്രാതിച്ചുകൊഠ്വിൻ.

വസ്ത്ര സകല സംവാദ അഠമൗത്തെയും

ഒരു ശുദ്ധ ചുംബനം കൊണ്ട സ

ല്പർിപ്പിൻ. - -

വ.5 cരം ലെഖനം സകല വിശു

ദ്ധ സഹൊദരന്മാക വായിക്കപ്പെട്ടു

വാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ കതാവ് മൂ

ലമായി ആണയിടുന്നു.

വ.വ്വ നമ്മുടെ കത്താവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളൊട ക്ര

ടെ ഉണ്ടാകട്ടെ, ആരൈൻ.

--ജ്ജ--

(അബ പ്പാനെസ്കൂ,ാലനായ പൌലുസ

തെസ്സലൊനിക്കായക്കാക്ക എഴുതിയ

അ5്~ാം ബല ബ്(Yം.

ഫ അഭും.

ം അവൻ അവരുടെ വിശ്വാസ

ത്തെയും സ്റ്റൈഹത്തെയും ംാബ്യ)

വെ_ൗല്പസും, സിൽവാനുസും, തി

മൊബൈഥയുസും നമ്മുടെ പിതാവായ

6 ദൈവത്തിലും കതാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിലും ഉള്ള തെസ്സലൊനിക്കായ

യും കുറിച്ച തനിക്കുള്ള നല്ല അ|ക്കാരുടെ സ്ട്രൈക്ക {എഴുതുന്നത്:

ഭിപ്രായത്തെ കാട്ടുകയും.---
വ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവ

പിഡെക വിതൊധമായി അവ | ത്തിൽനിന്നും കതാവായ യെശു ക്രി

തെ ആശ്വസിപ്പികയും ചെയ്യുന്ന ജൂവിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും

ബം സ് മാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ.



\ ബ. തെസ്സലൊനിക്കായക്കാർ വ. അ. ര'ര്:Ⓔ)

ബ സഹൈാദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ

വിശ്വാസം ഏറ്റവും വദ്ധിക്കയും,

നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും കോരു

ത്തന്റെ ചെസ്സഹം തമ്മിൽ തമ്മിൽ

വളരുകയും ചെയ്യുന്നതകൊണ്ട്,യൊ

ശൃമുള്ളത പൊലെ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങ

ക്കു വെണ്ടി എല്ലാറ്റൊഴും ദൈവ

ത്തിന സൊത്രം ചെയ്യാൻ കടക്കാ

ബ

രം എന്നത്കൊണ്ടു നിങ്ങaൾ സഹി

ക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പീഡകളിലും സ

ങ്കടങ്ങളിലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ള

ക്ഷമെക്കായി കൊണ്ടും, വിശ്വാസ

ത്തിനായി കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ തന്നെ

നിങ്ങളെ കുറിച്ച ദൈവത്തിന്റെ

സഭകളിൽ പുകഴ്ച ചെയ്യുന്നു:

@ ആയത നിങ്ങൾ എതിന്റെ

നിമിത്തമായിട്ട കക്ടമനുഭവിക്കുന്നു

വൊ, ആ ദൈവ രാജ്യത്തിനു നി

ങ്ങും. തെയാശൃത്യൂള്ളവരെന്ന നിരൂ

പിക്കപ്പെട്ടവരാക്കെണ്ടന്നതിന്, വൈദ

വത്തിന്റെ നിത്യായുള്ള വിധിയു

ടെ ഒരു റ്റു ലക്ഷ്യം [ആകുന്നു :)

നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളെ

കക്ടപ്പെടുത്തുന്നവക കഷ്ടതയെ പ

കരം നൽകുന്നത് ദൈവത്തിങ്കൽ നി

ത'യായുള്ളതാകുന്നു :

ഈ കതാവായ യെശു തന്റെ ശ

ക്തിയുള്ള ദൂതന്മാരൊടും കൂടെ ജപ

ലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ സ.ുത്തിൽനി

ന്ന വെളിപ്പെട്ട,

വ്വ ദൈവത്തെ അറിയാത്തവക്കും,

നമ്മുടെ കത്താവായ യെശു ക്രിസ്തു

ട്ടതകൊണ്ടു,) സകല വിശ്വാസിക

ളിലും ആശ്ചയ്യപ്പെടുവാനും വരു

വൊൾ,

.ം ആയവർ അവനെൻറ സന്നിധാ

നത്തിൽനിന്നും, അവന്റെ ശക്തിയു

ടെ മഹത്വത്തിൽനിന്നും നിതൃ നാ

ശമായുള്ള ശിക്ഷയെ അനുഭവിക്കും.

ച്ച ആയതകൊണ്ടു നമ്മുടെ ക

താവായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നg

മം നിങ്ങളിലും, നിങ്ങഠം അവനി

ലും, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെയും

കതാവായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ

യും കൃപയിൻ പ്രകാരം, മഹത്വ

പ്പെടുവാനായി കൊണ്ട്,

ഫ.വ. നമ്മുടെ ദൈവം •രം വിളി

ക്ക നിങ്ങളെ യൊ ആസ്മാരാക്കി, ത

ന്റെ ഭയയുടെ സകല നല്ല ഇഷ്ട

ത്തെയും, ശക്തിയെ9ടെ വിശ്വാസം

ത്തിന്റെ ക്രിയയെയും നിവൃത്തിയാ

ക്കെ നെ 6 മന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാപ്പൊഴും

നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടി പ്രാഭഥിക്കയും

ചെയ്യുന്നു.

വ- അഭഋായം.

. സീകരിക്കപ്പെട്ടസ്ത്രത്തിൽ സ്ഥി

രമായി നടക്കെണമെന്ന അവൻ

അവരൊട അപെക്ഷിച്ച,- ബ

വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന് ഒരു മാറ്റം

വും ക്രിസ്തുവിന്റെ നാc)് വരും

മുമ്പെ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു

പ്രത്യക്ഷതയും ഉണ്ടാകുമെന്ന കാ

ട്ടുന്നത്.

എന്നാൽ, സഹൊദരന്മാരെ, നമ്മു

വിന്റെ സുവിശൈഷത്തെ അനുസ് ടെ കാവായ യെശു ക്രിസ്തുവി
രികാത്തവക്കും ശിക്ഷവിധിയെ ന ടെൻറ വരവിനെയും, നാം അവ

ടത്തിക്കു സെബാഠം, കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ' നെറ അടുക്കൽ കൂടി ചെകപ്പെടു

യ നിങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളൊട ക്രടെ നതിനെയും കുറിച്ചു,

ആശപാസത്തെ തന്നെ : വ. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ

ൻ കാവ് ആ ദിവസത്തിൽ ത'സം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്ര

ഫെൻറ് ശുദ്ധിമാന്മാരിൽ മഹത്വപ്പെ' കാരം, ആത്മാവിനാലെങ്കിലും, വ

ടുവാനും, (ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷി നി ചനത്താലെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ അടു

ങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെ. കൽനിന്ന് വരുന്നത്.പാലെ, ഒരു

(് q



രരൗ , തെസ്സലൈാനിക്കായക്കാർ അ.

ലെഖനത്താലെങ്കിലും ഉടനെ മന

സ്സിൽ ഇ. കപ്പെടുകയും, ചഞ്ചലപ്പെ

ട്ടുകയും അരുത് എന്ന ഞങ്ങൾ ന്

ങ്ങളെ ിട അപെക്ഷിക്കുന്നു.

ന ഒരുത്തനും നിങ്ങളെ എത വി

ധ ിചെl.ങ്കിലും വഞ്ചിക്കരുത്. അതെ

ഞകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു പിൻ വി+

മുമ്പെ വരികയും, നാശത്തിന്റെ

പുത്രനായ പാപത്തിന്റെ മനുഷ്യ

ശക്തിയൊടൂം അടയാളങ്ങളൊടും

വൃാജമായുള്ള അത്ഭുതങ്ങളൊടു ഠ,

പം നശി പൊകുന്നവരിൽ ഉ

ള്ള ന് ത കെടിന്റെ സകല വഞ്ച

നയൊട്ടും ഇരിക്കുന്നു. അവർ അക്ഷി

ക്കപ്പെടെണ്ടുന്നതിന, സത്യത്തിന്റെ

സ്റ്റെഫ് തെഞ്ഞ അവർ പരിഗ്രഹിക്കാ

തെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാക്കുന്നു.

ച.ം ഇതിന്റെ നിമിത്തമായിട്ട

ൻ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എ അവർ ഭൊക്ടിനെ വിശ്വസിക്കെണ്ടു

ങ്കിൽ [ആ വസം വികയില്ല:) 1തിന,

ര. അവൻ എതൃത്ത നില്ക്കുന്നവനും ചവ സതൃത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ,

ദൈവമെന്ന വിളിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തു നീതികെട1ൽ ഇഷ്ടമായവയ എ

വിനൊ ആരാധി കപ്പെടുന്ന വസ്ത ഋാവരും ശിക്ഷെക്കു വിധിക്കപ്പെടു

വ നൊ എല്ലാറ്റ നും മലായി ്

നെ താൻ ഉയ ുന്നവ.അമാകുന്നു :

എ? ത കൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തി

ന്റെ ആലയത്തിൽ ദൈവം എന്ന

പൊലെ തന്നെ ഇരുന്ന്, തന്നെത്താ

ൻ ദൈവമാകുന്നു എന്ന കാണിക്കു

ബ,

@ ഞാൻ നിങ്ങളെ9ട ക്രടെ ഇരി

ക്കുമെമ്പാൾ തന്നെ, ഇക്കായ്യങ്ങളെ നി

ങ്ങളെ9ട പറഞ്ഞു, എന്ന നിങ്ങൾ

. ഒ്ക്കുന്നില്ലയൊ?

ആ അവൻ തന്റെ കാലത്തിൽ വെ

ളിപ്പെടുവാനായി കൊണ്ടു ഇപ്പൊൾ

തടുക്കുന്നത് ഇന്നതെന്ന നിങ്ങൾ അ

റികയും ചെയ്യുന്നു.

് എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അക്രമത്തി

റെൻറ രഹസ്പ്യം ഇപ്പൊൾ തന്നെ ന

ടക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ തടുക്കു

ന്നവൻ മാത്ര താൻ വഴിയിൽനിന്ന

ണ്.ങ്ങി പൊകവൊള്ളും [തടുക്കും.)

വ്വ അപ്പൊൾ ആ അക്രമക്കാരൻ

വെളിപ്പെടും, അവനെ കത്ത:വ ത

മെൻറ വായികെൻറ ആത്മാവിനാൽ

ഒടുകികളകയും, തന്റെ വtവി

റെൻറ പ്രകാശ താൽ നശിപ്പിക്കയും

ചെയ്യും.

ൻ ആയ്വമെൻറ വർവ സാത്താ

വാനായിട്ട, ദൈവം അവക്കു വലു

തായുള്ള മായാമൊഹത്തെ അയക

യും ചെയ്യും.

ചമ്പ T എന്നാൽ കരiാവിനാൽ

സ്റ്റെഹിക്കപ്പെട്ട സഹൈാല അഠാതെ,

നിങ്ങളെ ദൈവം ആദി തുടങ്ങി

ആത്മാവിനാലുള്ള ശുദ്ധികൾ.ണത്താ

ലും സത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താലും

അക്ഷയിലെക്കു തെീഞെടുത്തിരിക്കു

കൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെ

ണ്ടി എപ്പൊഴും ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റൊ

ത്രം ചെയ്യെണ്ടിയവരാക്നു : -

ഫ്ര. ആയതിലെക് അവൻ നിങ്ങ

ൾക നമ്മുടെ കതാവായ യെശു ക്രി

സ്തുവിന്റെ മഹതപത്തെ ലഭിപ്പാനാ

യികൊണ്ടു, നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ

സുവിശൈഷ ഞാൽ വിളിച്ചു.

. Ⓔ ആയത6 കാണു നുചൊലൻ

ന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഉറെച്ച നില്പകയും,

നിങ്ങൾക്ക് വചനത്താലെങ്കിലും ഞ

ങ്ങളുടെ ലെഖനത്താലെങ്കിലും ഉപ

ദെശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉപദെശ നൂാ

യങ്ങളെ പ്രമാണിക്കയും ചെയ്തിൻ.

ഫ്) എന്നാൽ നമ്മുടെ കത്താവാ

യ യെശു ക്രിസ്റ്റ താനും നമെ സ്റ്റെ

ഹിക്കയും, നിത്യമായുള്ള ആശ്വാസ

ത്തെയും കൃപയാൽ നല്ല ആശാബ

ന്റെ നടപ്പിൻ പ്രകാരം, സകല ന്ധത്തെയും നമുക്ക തരികയും ചെ



. വ. തെസ്സലൊനിക്കായക്കാർ ബ അ, ര'ര'ട്ര

യൂവനായി, നമ്മുടെ പിതാവായ പദെശ നൂായപ്രകാരം നടക്കാതെ,

കൈഭവവും അക്രമമായിട്ടു നടക്കുന്ന സബഹാദ

.ം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആ അനെ ഒക്കെയും വിട്ടൊഴിഞ്ഞിർിപ്പാ

ശപസിപ്പിക്കയും, നിങ്ങളെ സകല നായിട്ട, നമ്മുടെ കതാവായ യെ

നല്ല വചനത്തിലും ക്രിയയിലും സ്ഥി ശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങ

രപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, ഠ നിങ്ങളൊട കല്പിക്കുന്നു.

ന്നു. (്? സ്പേ 10 (Q).ം. ; 5 എന്റെ നാൽ ഞങ്ങളെ എങ്ങി

-) ന്റെ പിന്തുട തെണ്ടിയവർാക നു എ

. തനിക്ക വെണ്ടി പ്രാതിക്കെണ ന നിങ്ങൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കു

മെന്ന അവൻ അവ തൊട അ നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളു.

പെക്ഷിക്കുയും._മ്പ അവയിൽ ത ടെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ ക്രമം വിട്ട

നിക്കുള്ള നിശ്ചയത്തെ സക്ക നടന്നിട്ടുമില്ല :

രിക്കയും -നു വിശൈാൽ മടി വ്വ ഒരു അനെൻറ അപ്തത്തെയും വ

യെയും ദുജന സംസ♫തെയും റുതെ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല. ഞങ്ങൾ നി

ഒഴിഞ്ഞിർിപ്പാൻ അവക പല ക ങ്ങളിൽ യാതൊരു അനും ഭാരമാ

ല്പനകളെയും കൊടുകയും ചെയ്തു യിൽിക്കരുതെന്നുംവച്ച്, രാവും പക

നത്. ലും അദ്ധപഠനത്തൊടൂം പ്രയത്ന ഒത്താ

മെശഷം കായ്യത്തിന്, സഹൈാദ ൽ ടൂം വെലചെയു,തെയുള്ളൂ :

ന്മാതെ, നിങ്ങളിലുള്ളത പൊലെ ക ൻ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ലായ്മ,

താവിന്റെ വചനം ഒടുവാനായി കൊണ്ടുല്ല, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പി

ട്ടം, മഹതചപ്പെടുവാനായിട്ടും, തുടതെണ്ടുന്നതിനും, നിങ്ങൾക്ക് ഞ

വ ഞങ്ങൾ ദുശ്ശീലവും ദുഷ്ടതയുമു ങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ദൃഷ്ടാന്തമാ

ള്ള മനുഷ്യരിൽനിന്ന വെർപെടുവാ യി കാണിപ്പാനാ ിട്ടുമത്രെ.
നായിട്ടും, ഞങ്ങൾക്ക വെണ്ടി പ്രാ; ഫം എന്തെന്നാൽ ഒരുത്തന വെല

ത്ഥിച്ചുകൊവിൻ: എന്ത.കൊക്കെണ്ട, ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ, അവൻ ഭ

നാൽ വിശ്വാസം എല്ലാവ കമില്ല. ക്ഷകയുമരുത് എന്നുള്ളതിനെ ഞങ്ങ

മ്പ എന്നാൽ കതാവ വിശ്വാസമു (് നിങ്ങളെ9ട ക്രടെ ഇിക്കുമ്പൊൾ

ള്ളവനാകുന്നു, അവൻ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങളൊട കല്പിച്ചുവല്ലൊ.

സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും, ദൈാഷ അിൽ ച. എന്ത,കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളി

നിന്ന കാത്ത രക്ഷിക്കയും ചെയ്യും. ൽ ചിലർ ഒട്ടും വെല ചെയ്യാതെ,

ര. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊട ,വെണ്ടാത്ത സംസാരക്കാരായിരുന്ന,

കല്പിക്കുന്ന കാഴ്വങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെ ക്രമം വിട്ടു നടക്കുന്നു എന്ന ഞങ്ങൾ

യ്യുന്നു എന്നും ചെയ്യുമെന്നും, നിങ്ങ കൊ

ളെ സംബന്ധിച്ച കരാഫിൽ ഞ . .വ. എന്ന-ൽ ഇപ്രകാരമുള്ള വർ

ങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമുണ്ട്. സാവധാനത്തൊടെ വെല ചെയ്തു,

@ വിശൈഷിച്ച കത്താവ് നിങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ആഹാരത്തെ ഘിക്കെ

ടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിലുള്ള ബമെന്ന് ഞാകതാവായ യ

സ്റ്റെഹത്തിലെക്കും, ക്രിസ്തുവിനായി ശു ക്രിസ്തുവിനാൽ അവരൊട കല്പി

ട്ടുള്ള ക്ഷമയിലെക്കും കൊയി ന കുയും, ബു ി പറകയും ചെയ്യുന്നു.

ടത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ചമ്പ എന്നാൽ നിങ്ങൾ, സഹൊദര

നൃ എന്നാൽ, സഹൊദരന്മാരെ, ഞ | സാതെ, നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ആയാ

ങ്ങളിൽനിന്ന കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഉ|സപ്പെടരുത്. -

Q , 2
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ഛ. ഒരുത്തൻ •രം ലെഖനത്താൽ

ഞങ്ങളുടെ വചനത്തെ അനുസരി

കാതെ ഇരുന്നാൽ, അവങ്കൽ അട

യാളം വെപ്പിൻ, അവൻ ലജ്യപ്പെ

ടുവാനായിട്ട്, അവനൊട ക്ര ടെ

സംസgം ചെയ്തു,യുമരുത്.

. @ എങ്കിലും അവനെ ഒരു ശത്രു

വിനെ പൊലെ വിചാരിക്കാതെ,

അവന ബ്രു സവെഹാദ് () എന്ന ചെവച്ചാ

ലെ ബുദ്ധി ഉപദെശിപ്പിൻ.

ഫൗ വിശൈഷിച്ച സമാധാനത്തി

സെൻറ കരാവ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എ

-ബ്-

ല്ലാട്ടൊഴും സകല വിധത്തിലും സ

മാധഃനത്തെ നൽകുമാറാകട്ടെ ക

താവ് നിങ്ങളെ,ാട എല്ലാവ തൊടും

ക്രടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ.

കണ്ണ പൌലുസായ എന്റെ കയ്യെ

ഴുത്താലുള്ള സല്ലാൻം, എല്ലാ ലെഖ

നത്തിലും അടയാളം ഇതാകനു : ഇ

ങ്ങിനെ ഞാൻ എഴുതുന്നു.

ചവ്വ നമ്മുടെ കത്താവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളൊട എ

ല്ലാവരൊടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

ആമെൻ.

അപ്പൊസൊലനായ പൌലൂന്ധ

തിമൊഖഥയുസിന എഴുതിയ

ബ:)ം ബലബം.

്ഥ അദൃായം.

, പൌലൂസ താൻ തിമൊബൈഥയു

സിന കൊടുത്ത കല്പനയെ അവ

നെ ഒമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്.-@ നൂാ

യപ്രമാണത്തിന്റെ താല്ലും.-

ചവ, പൌലുസ് ഒരു അപ്പൊസ്റ്റൊ

ലനായിട്ടു വിളിക്കപ്പെട്ട സംഗ

തി.

നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തി

മെൻറയും, നമ്മുടെ ആശാബന്ധമാ

കുന്ന കത്താവായ യെശു ക്രിസ്തുവി

റെൻറയും കല്പന പ്രകാരം ചെയ്ശൂ

ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പൊസ്സൊലനായ

പൊലുസ {എഴുതുന്നത്)

വ വിശ്വാസത്തിൽ എന്റെ സ്പന്ത

പുത്രനായ തിമൊമെഥയുസിന, ന

മ്മുടെ പിതാവാകുന്ന ദൈവത്തിൽ

നിന്നും, നമ്മുടെ കതാവാകുന്ന

6യശു ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും കൂവചയും

കരുണയും സമാധാനവും [ഉണ്ടാ

ന്മ തങ്ങൾ മറെ റാൻ ഉപദെശം

ഉപദെശിക്കരുത് എന്നും, കഥകൾ

ക്കും വിശ്വാസത്തിലുള്ള ദൈവ ഉറ

പ്പിനെക്കാൾ തകങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന

വയായി, ഒടുക്കമില്ലാതെയുള്ള വം

ശ വൃത്താന്തങ്ങൾക്കും താല്പഴുപ്പെടരു

ത എന്നും,

ര, നീ ചിലരൊട കല്പികെണ്ടുന്ന

തിനായിട്ട, എഫെസുസിൽ തന്നെ

പാകെണമെന്ന നിന്നൊട, ഞാൻ

മക്കെലൊനിയായിക പൊക്ബൊ

ൾ, അപ്പെകിച്ചു പ്രകാരം തന്നെ

Eചെയ്തു.)

@ എന്നാൽ കല്പനയുടെ ര,ാല്ലയ്ക്കും

ശുദ്ധമുള്ള ഹൃദയത്തിൽനിന്നും, നല്ല

മനസ്സാക്ഷിയിൽനിന്നും, മായയി

ല്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിൽനിന്നും ഉള്ള

മെസ്സഹം തന്റെ ആക്നു :

്) ഇവയെ ചിലർ വിട്ടൊഴിച്ച്,

വ്വഥാ വാദത്തിലെക്കു മറിഞ്ഞ,

കട്ടെ.] 9, തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇന്നതെന്നും,



ഥ രീമൊഴെഫയുസ് ഫ അ. ശ്രീൻ

നിശ്ചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്നതെന്നും | ചര. എന്നാൽ നമ്മുടെ കതാവി

തിരിച്ചറിയാതെ, നൂായപ്രമാണ് | സെൻറ കൃപ വിശ്വാസത്തൊടും ക്രി

ത്തിന്റെ റ ഉപദെശകന്മാരായിരി|സ്റ്റ യെശ്ശൂവിലുള്ള സ്റ്റെഫതൊടം

പ്പാൻ ഇഛിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. |്ട എറ്റവും പി.ുമായി വ

വ്വ എന്നാൽ ഒരുത്തൻ ആയത് നെ ദ്ധിച്ചു.

വ്വായത്തൊടെ ആചരിച്ചാൽ, നൂാ ; ക@ പാപികളെ രക്ഷിപ്പാനായി

യപ്രമാണം നല്ലതാകുന്നു എന്ന ഞ ിട്ട ക്രിസ്തു ചെയശു ലൊകത്തില്ക്കു വ

ങ്ങൾ അറിയുന്നു; ന്നു എന്നുള്ളത വ ശാസവും സകല

ൻ എന്തെന്നാൽ നൂായ:പ്രമാണം അംഗീകാരത്തിനും യാതൃവുമുള്ള

കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നീത് മാന്ന വചനം ആകുന്നു. അവരിൽ ഞാൻ

അല്ല, അനൂായക്കാക്കും അനുസര പ്രധാനിയാകുന്നു.

ണക്കെടുള്ളവും, ദൈവഭക്തിയി| കൗ എന്നാലും നിതൃജീവനെ പ്രാ

ല്ലാത്തവക്കും പ്രാപിക്കും, അശു പിപ്പാൻ ഇനി മെൽ തങ്കൽ വിശപ

ദ്ധിയുള്ളവക്കും ദുഷ്ടന്മാക്കും, പിതൃ സിപ്പാനുള്ള വക ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട,

ഹതൃക്കാക്കും മാതൃഹതൃക്കാക്കും മനു ചെയശു ക്രിസ്തു ആദ്യം എങ്കൽ സകല

ഷഹതൃക്കാക്കും, ദിഘശാൻ തയെയും കാണിക്കെണ്ടു

പം വെശ്വാസംഗകാക്കും, പുരുഷ |നതിന്, ഇതിന്റെ നിമിത്തമായി

ാരൊട താളളെ അവലക്ഷണ |ട്ട ഇനിക കരുണ ലഭിച്ചു.

പ്പെടുത്തുന്നവകം, മനുഷ്യരെ മൊ ക എന്നാൽ നിതൃനായും, മരണ

ക്ടിക്കുന്നവക്കും, ഭെ?-് പറയുന്നവ മില്ലാത്തവനായും, കാണപ്പെടാത്ത

ക്കും, കള്ള സതൃക്കാക്കും, |പായും ഇരിക്കുന്ന രാജാവായി,

.ം. ഇനിക രേമിക്കപ്പെട്ടത്. എക ജ്ഞാനമുള്ള ദൈവത്തിന് എ

യി ഭാശ്ശ്യമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മഹ , നെനെക്കും ബഹുമാനവും മഹത്വ

തപമുള്ള സുവിശെഷമായുള്ളതിൻ വും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമെൻ.

പ്രകാരം, സുഖകരമുള്ള ഉപദെശ .ഠവു പുത്രനായ തിമൊബൈഥയുസെ,

ത്തിനു വിസൈാധമായി മറ്റ വല്ല നിന്നെ കുറിച്ച മുമ്പെ ഉണ്ടായ ദി

തും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിനും അത്രെ ഘദഗ്ദനങ്ങളിൻ പ്രകാരം, നീ അ

എന്നുള്ളതിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ഇ|വയാൽ നല്ല പൊരാട്ടത്തെ, വി

ിക്കുന്നു. ശപാസവും നല്ല മനൊബൊധവുമു

ംവ വിശെഷിച്ചും എന്നെ ശക്തി ഉളവനായിരുന്ന, പൊരുതെണ്ടുന്ന

പ്പെടുത്തിയവനായി, നമ്മുടെ ക' തിന, ഞാൻ ംരം കല്പനയെ നിങ്ക

താവായ യെശു ക്രിസ്തു എന്നെ വി| ൽ ഭരമെല്പിക്കുന്നു.

ശ്വാസമുള്ളവനെന്ന ` വിചാരിച്ചു,| cൻ [ആ നല്ല മനൊബൈാധ

ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ ആക്കി ഇരിക്കു ചെത്തി ചിലർ തള്ളികളഞ്ഞ വിശ്വാ

കൊണ്ടു, ഞാൻ അവനെ വന്ദനം | സത്തെ കപ്പൽ ചെതപ്പെടുത്തി.

ചെയ്യുന്നു: വം ആയവരിൽ ഐമനെയുസും

കമ്പ മുബൈ ഞാൻ ദുഷിക്കുന്നവ അലക്സഡ്രൈാസും ആകുന്നു. അവർ

നായും, പിഡിപ്പിക്കുന്നവനായും, | ദുഷിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ പഠികെണ്ടു

ഉപദ്രവിക്കുന്നവനായുമിരുന്നു: എ|നതിനായിട്ടു, അവരെ ഞാൻ സാ

നാൽ ഞാൻ അതിനെ അറിയായ്മ ത്താനെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

യാൽ അവിശ്വാസത്തിൽ ചെയുത

കൊണ്ടു, ഇനിക്ക കരുണാ ലഭിച്ചു.



ര്:Go ഫ രീമൊഖഥയുസ വ്-ബ അ.

.വ. അഭഷായം.

. സകല ജനങ്ങൾക്കും വെടി പ്രാ

ത്ഥനകൾ ചെയ്യപ്പെടെണ്ടുന്നതും

അതിന്റെ ഹെതുവും.-ൻ സ്ര്

കൾ ഇന്നപ്രകാരം ധിക്കപ്പെ

ടെണ്ടു എന്നുള്ളത്.--വ. അവർ

ജുപരൈശിപ്പാൻ അനുവദിക്കപ്പെ

ട്ടുന്നില്ലാത്തത്.

അത്കൊണ്ട എല്ലാ മനുഷ്യകായി

കൊണ്ടും, നാം എല്ലാ ദൈവഭ കി

യൊടും അടക്ക ത്തൊട്ടും ശാന്തതയും

സമാധാനവുമുള്ള ജീവനം ചെയ്യെ

ണ്ടുന്നതിനായിട്ട,

വ രാജാക്കന്മാ#ായി കൊണ്ടും, അ

ധികാരത്തിലുൾപ്പെട്ട എല്ലാവക്കു മാ

യികൊണ്ടും അപെക്ഷകളും, ജപ്

ങ്ങളും, പ്രാത്ഥനകളും, ചെസ്സാത്രങ്ങ

ളൂ.ം ചെയ്യപ്പെടെണുമെന്ന് ഞാൻസ

കലത്തിനും മുമ്പെ ബുദ്ധി പറയുന്നു.

ാ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് നമ്മു

ടെ രക്ഷിതാവാകുന്ന ദൈവത്തി

ഠൻഠ മുമ്പാകെ നല്ലതും ഇഷ്ടമുള്ള

തും ആകുന്നു :

ര. അവൻ എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ

പെടുവാനും, സത്യത്തിന്റെ അറി

വിലെക്കു വരുവാനും ഇഛിക്കുന്നു.

@ എ6:്തനാൽ ഏക ദൈവവും

ദൈവത്തിനും മനുഷ്യക്കും ഇടയി

ൽ എക മദ്ധ്യസ്ഥനും [ജുണ്ട്.) അ

ത മനുഷ്യനാകുന്ന ക്രിസ്റ്റ് ചെയ്തു ത

നെ ആകുന്നു : -

ന അവൻ എല്ലാവക വെണ്ടി ഒ

രു വീണ്ടെടുപ്പായിട്ടു തന്നെ തന്നെ

തൽക്കാലത്തിൽ സാക്ഷിയാകവാൻ

് ഇതിനു ഞാൻ ഒരു പ്രസംഗി

ക്കുന്നവനും, ഒരു അപ്പൊസ്സൊല

നും, ( ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ സത്യം പ

റയുന്നു, ഭാഷ്ണ പറയുന്നില്ല.) വി

ശ്വാസത്തിലും സ്തൃത്തിലും പുറജാ

തിക്കാക് ഒരു ഉപദെക്ടാവുമായി

ആകി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ്വ അത്കൊണ്ടു പുരുഷന്മാർ ക്രൊ

ധവും സംശയവും ക്രടാതെ, ശുദ്ധ

മുള്ള കൈകളെ ഉയ ിക്കൊണ്ടു, എ

ല്ലാടവും പ്രാത്ഥ'കെണമെന്ന ഇനി

ക് മനസ്സുണ്ട്.

ൻ അപ്രകാരം തന്നെ സ്ത്രീകളും

തങ്ങളെ, ലജാശീലത്തൊടും പരി

പാകത്തൊടും, അടക്കമുള്ള വസ്ത്രം

കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കെണം : പിന്യ

തലമുടി കൊണ്ടെങ്കിലും, പൊന്നു

കൊണ്ടെങ്കിലും, മുതുകൾ കൊണ്ടെ

ങ്കിലും, വിലയെറിയ ഉടുപ്പു കൊ

ണ്ടെങ്കിലും അരുത്;

.ം (ദൈവഭക്തിയെ അറിയിക്കു

ന്ന സ്ത്രീകൾക്ക യൊവ്വമുള്ള ) നല്ല

പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടത്രെ.

ക. സ്രിയായവ് മൌനത്തിൽ

സകല താഴ്ചയൊടും പഠിക്കപ്പെട്ടു.

ചവ. എന്നാൽ മൌനത്തൊടിരിപ്പാ

നല്ലാതെ ഉപദെശിപ്പാൻ എങ്കിലും,

പുരുഷന്റെ മെൽ അധികാരം

ചെയ്യാൻ എങ്കിലും സ്രിയൊട ഞാ

ൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

ചമ്പ എന്തെന്നാൽ ആദം മുമെമ്പ

നിമ്മിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഹവ.

ഛ. വ16ൾ ിച്ച ആദം വഞ്ചിക

പ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ സ്രീ വഞ്ചിക്കപ്പെ

ടുകകൊണ്ടു ലംഘനത്തിൽ ആയി.

. @ എങ്കിലും അവർ വിശ്വാസ

ത്തിലും സ്റ്റെവറത്തിലും ശുദ്ധിയിലും

സപ്രഖബാധത്തൊടും ക്രടെ നിലനി

ല്പങ്കുന്നു എങ്കിൽ, അവൾ ശിശു പ്രസ

വത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും.

- ബ അുായം.

.ം ബിഗൊപ്പന്മാരും ദൈവ ശുശ്രൂ

വാക്കാരും അവരുടെ ഭുമാരും

ഇന്ന പ്രകാരം നിപുണതപ്പെ

6 = ബട്ട എന്നുള്ളത്._ ചരം • സം

കാഴ്വങ്ങളെ തിമൊഫൈയുസിന

പൌല്പസ ഇന്ന സംഗതിക എഴു

തി എന്നുള്ളത്.



ഫ രീമൊഖഥ്യൂസ ന ആര്. ര'G)ഥ

ഒരുത്തൻ എപ്പിസ്കൊപ്പ സ്ഥാനത്തെ

ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ ഒ

രു നല്ല പ്രവൃത്തിയെ ആഗ്രഹിക്കു

നു എന്നുള്ളത വിശ്വാസമുള്ള വാക്ക

ആകുന്നു.

വ. അത്കൊണ്ട എപ്പിസ്കൊപ്പ ക

റ്റമില്ലാത്തവ നായി, ഒരു ഭാഴ്ചയു

ടെ ഭതാവായി, ജാഗ്രതയുള്ളവനാ

യി, സുഖം:ചാധമുള്ളവനായി, നല്ല

ആചാരമുള്ളവനായി അതിഥിസര്

ക്കാരശീലന യി, ഉപദെശിപ്പിൻ

സമ്ഥനാജി ഇരിക്കെണം :

ബ വീഞ്ഞിന പ്രിയമുള്ളവൻ എ

ങ്കിലും, അടിക്കുന്നവനെങ്കിലും, ല

ജാ ലാഭത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനെ

ങ്കിലും അരുത്; ക്ഷമയുള്ളവനാ

യി, കലശൽ ക്രടാത്തവനായി, ദ്ര

വ്വാഗ്രഹമില്ലാത്തവനായി,

രം തന്റെ സ്വന്ത ഭവനത്തെ ന

ന്നായി ഭരിക്കുന്നവനായി, തചെൻറ

മക്കൾ എല്ലാ ആചാര മയ്യാദയൊട്ടും

ക്രടി അനുസസ്ണത്തിലുള്ളവനായി

ത ഒന്ന ഇത് കെ നം:

@) (എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുത്തൻ

തമൻറ സചന്ത ഭവനത്തെ ഭരിപ്പാ

ൻ അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ,

അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ

എങ്ങിനെ വിചാരിക്കും?)

നൂ ഡംഭം കൊണ്ടു ഉയിട്ട, പി

ശാചിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ വി

ഴാതെ ഇരിപ്പാൻ, അവൻ വിശ്വാ

സത്തിൽ നൂതനനായി(ിക്കയുമരുത

ജു അത്രയുമല്ല അവൻ നിലയിലും

പിശാചിന്റെ കടു ിലും വീഴാതെ

ഇിപ്പാൻ, പുറത്തുള്ളവരിൽ നല്ല

ശ്രുതിയുള്ളവനാകെണാം.

വ്വ അപ്രകാരം തന്നെ ശുശ്രൂഷക്കാ

ക മയ്യാദക്കാരായി, രണ്ടു വാക്കില്ലാ

ത്തവരായി, വളരെ വിഞ്ഞിaലക

ഠഎ,പ്പെടാത്തവർായി, ലജാ ലാഭ

ത്തെ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി,

-

/

ശുദ്ധമുള്ള മനസ്സാക്ഷിയിൽ പിടിച്ചു

കൊള്ളുന്നവരായി ഇരിക്കെണം.

.ഥം വിശെഷിച്ച ഇവരും മുമ്പെ

ശൈനCധന ചെയ്യപ്പെട്ടവരാകെണം;

പിന്നെ അവർ കറ്റമില്ലാത്തവരാ

യി കാണപ്പെട്ടിട്ട ശുശ്രൂഷക്കാനു

ന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യട്ടെ

.. അപ്രകാരം തന്നെ അവരു

ടെ ഭാഴ്ചമാരും അടക്കമുള്ളവരായി,ദു

ഷണക്കാരല്ലാത്തവരായി, സുഖബാ

ധമുള്ളവർായി, സകലത്തിലും വി

ശാസമുള്ളവർായി ഇിടക്ക .ും.

ഥവ ശുശ്ര, ഷ ദാർ ഒരു ഭാഴ്ചയുടെ ഭൂ

താക്കന്മാരായി, തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാ

ചെയും സപന്ത ഭവനങ്ങളെയും ന

ന്നായി ഭ,ിക്കുന്നവരായിരിക്കെണാം.

.ഥന്മ എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ശുശ്രൂ

ഷക്കാർസെൻറ പ്രവൃത്തിയെ നന്നാ

യി ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ തങ്ങൾക്കു തന്നെ

ഒരു നല്ല നിലയെയും, ക്രിസ്തു ബ

ശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ

സൈധ ുത്തെ യും സമ്പാദിക്കുന്നു.

ഛ. ഞാൻ നിഫെൻറ അടുക്കൽ വെ

ഗത്തിൽ വരുവാൻ ഇഛിച്ചു കൊണ്ട്,

ംസം കായ്യങ്ങളെ നിനക്കു എഴുതുന്നു:

ച@ എന്നാൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നു

എങ്കിൽ, ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ

സഭയും സതൃത്തിന്റെ സ്തംഭവും

സ്ഥിതിയുമാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഭ

വനത്തിൽ നീ എത പ്രകാരം നട

കെണ്ടിയവനാകുന്നു എന്ന നീ അ

റിയെണ്ടുന്നതിനാകുന്നു.

്ഥന) വിശേഷിച്ചും ദൈവഭക്തി

യുടെ രഹസ്പം തകം കൂടാതെ വലു

തായിട്ടുള്ളതാകുന്നു; ദൈവം മാംസ

ത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടവൻ, ആ

ത്മാവിൽ നീതിയാക്കപ്പെട്ടവൻ, ദു

തന്മാർാൽ കാണാം. പട്ടവൻ, പുറ

ജാതിക്കാ4 പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടവൻ,

ഭൂഖലാകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടവ

ൻ, മഹത്വത്തിങ്കലെക്കു എടുത്തുകെ5

ൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്ത്രത്തെ ള്ളപ്പെട്ടവൻ ആയി.



ര്@വ ഥ രീമൊഗെഥ യൂസ ര' ആ.

ര് അദൃായം.

ച ഒടുക്കത്തെ കാലങ്ങളിൽ വിശപാ

സത്തിൽനിന്ന് ഒരു പ് ിച്ചിന്റെ ഉ

ണ്ടാകുമെന്ന അവൻ മുമ്പിൽ ക്രട്ടി

പറയുന്നത്.

എന്നാൽ വിവാഹം ചെയ്യാൻ വി

വ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരാഭാ

സം അല്പ പ്രയൊജനമുള്ളതെയുള്ളൂ:

എന്നാൽ ദൈവഭക്തി സകലത്തി

പ്രയൊജനമുള്ളതാകുന്നു, ഇ

പ്പൊഴത്തെ ടിവനും വരുവാനുള്ള

ജി ചന്നും വാശത്തത്തെ പ്രാപിച്ചി

ർിക്കുന്നു

ാധിക്കയും, വിശ്വാസികളാലും സ  ു ഇത വിശ്വാസവും സകല അം

തൃത്തെ അറിയുന്നവരാലും സ്കൊത്ര

ങ്ങ ളൊടും കൂടെ കൈക്കൊള്ളിപ്പെടു

വാൻ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആഹാ

രങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിപ്പാൻ (ക

ലിക്കയും] ചെയ,

വ തങ്ങളുടെ സചന്ത മനസ്സാക്ഷി

ചുട്ട പഴുത്ത ഇരിമ്പുകൊണ്ട് ചുട

പ്പെട്ട, ഭൊക്മ പറയുന്നവരുടെ ക

പടഭക്തിയാൽ, -

ന അവസാന കാലങ്ങളിൽ ചി

ലർ വഞ്ചിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്കും പി

ശാചുകളുടെ ഉപദ്വൈശ ദെ'X ക്ഷം ശ്ര

ദ്ധ കൊടുത്തിട്ട, വിശ്വാസത്തിൽനി

ന്ന പിരിഞ്ഞ ഒപ് കമെന്ന ആ തമാ

വായവൻ സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നു.

ര, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തി

ന്റെ സകല സൃഷ്ടിയും നല്ലത (ആ

കുന്നു.]

ങ്ങി കൊള്ളപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, ഒന്നും

തള്ളികളുയപ്പെടെണ്ടതുമല്ല

@ എന്തെന്നാൽ അത് ദൈവത്തി

ന്റെ വചനത്താലും പ്രാത്ഥനയാ

ലും ശുദ്ധമാകപ്പെടുന്നു.

ആ ഇക്കായ്യങ്ങളെ നീ സഹൊദര

ന്മാരെ ബൈാധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവന്നാ

ൽ, നീ വിശ്വാസത്തിന്റെയും നി

പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ഉപദ്വൈശത്തി

മെൻറയും വചനങ്ങളിൽ വിള്ള നവ

നായി, യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബ

നല്ല ശുശ്രൂഷക്കാരൻ ആയിരിക്കും.

9 എന്നാൽ നിസ്ത്യമായും വൃദ്ധസ്രീ

കൾ പറയുന്നതായുമുള്ള കഥകളെ

തള്ളികളകയും, ദൈവഭക്തിക്കു നി

| ല്പം, ആത്മാവിലും,

ഗികാഠത്തിനും യൊഗു വുമുള്ള വച

ബം [ആകുന്നു.]

ചം ഇതിനായിട്ടു തന്നെ ഞങ്ങൾ

പ്രയത്നവും ചെയ്യുന്നു നിദ്രയും അ

നുഭവിക നു, അത് എന്തുകൊണ്ടെ

ന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും, പ്ര'

തെ കമായി വിശ്വാസികളുടെയും

; അ =ിതാവാകുന്ന ീപനുള്ള ദൈവ

ത്തിങ്കൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കു

ബ.

. മ ഇക്കാഴ്വങ്ങളെ കല്പിക്കയും, ഉ

പദെശിക്കയും ചെയ്തു.

ഥവ ഒരുത്തനും നിന്റെ വ ബാല്ല

ത്തെ ദുഷിക്കരുത്, എന്നാലും നീ വാ

കിലും, സംസാരത്തിലും, ചെസ്സഹത്തി

വിശപാസത്തി

ലും. ശുദ്ധിയിലും വിശ്വാസികളുടെ

സ്കൊത്രത്തൊട ക്രടെ വാ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായിരിക്ക.

പമ്പ, ഞാൻ വരുവൊള്ളത്തിന വാ

യനയിലും, ബുദ്ധി ഉപദെശത്തി

ലും, ഉപദൈശത്തിലും താല്പഴുപ്പെട്ടി

രിക്ക.

ഫര് മൂപ്പന്മാർ നിന്റെ മെൽ കൈ

കളെ വെച്ചതിനൊട കൂടെ ഭിഷ

ദഗ്ദന തോൽ നിനക്ക നൽകപ്പെട്ട

തായി, നീങ്കല്കൂ വർത്തെ ഉപെ

ക്ഷ വിചാഡി കരുത.

ഫ@ സകലരിലും ന ഹെൻറ് പദ്ധ

ന പ്രസി മായിരിക്കെണ്ടുന്നതിന്,

ഇക്കായ്യങ്ങളെതന്നെല്പാനിച്ചിരിക്കു;

ഇചെവിക്ക അഗൊ എല്ലെട്ടിരിക്ക.

ഫൗ നിങ്കലും നിന്റെ ഉപദൈശ

ത്തിങ്കലും ജാഗ്രതയായി(ിക്ക്; ഇവ

മെന്ന തന്നെ അജൂസിപ്പികയും ചെയ്തു. യിൽ സ്ഥിരമായിരിക്ക. എന്താ



്മ തിമൊഖഥയൂസ G) ആ. ര'G)മ്പ

ണ്ടെന്നാൽ ഇതിനെ ചെയ്യുന്നതിനാ

ൽ നിനെയും നിങ്കൽനിന്ന് കൊ

ക്കുന്നവരെയും ന് രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും.

C) അഢ്യായം.

ക വാചിക ശിക്ഷയിൽ അറിയപ്പെ

ടുവാനുള്ള ക്രമങ്ങൾ.--മ്പ വിധ

വമാരുടെ സംഗതി.--9 മൂപ്പ

ന്മാരുടെ സംഗതി.

ത്തവനെ ഭത്സിക്കരുത്, അവനെ

ഒരു പിതാവിനെ പൊലെയും ഇള

ബസംബ93ബ0 6 വ-lാബ

യും

വ. മൂത്ത സ്ത്രീകളെ മാതാക്കന്മാബt

പൊലെയും, ഇളയ സ്ത്രീകളെ സ

ഒഹാദിമാരെ പൊലെയും, സകല

നിമലതയൊടും മാത്രം അപെക്ഷി

ക്കു .

ന ഉള്ളവണ്ണം വിധവമാരാകുന്ന

വിധവമാരെ ബഹുമാനിക്ക.

രം എന്നാൽ വല്ല വിധവെക്കും മ

കളൊ മരുമക്കളൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അ

വ& മുമ്പെ തങ്ങളുടെ സ്വാഭവന

ത്തിൽ ദൈവഭക്തിയെ കാണിപ്പാ

നായിട്ടും, തങ്ങളുടെ മാതാപിതാ

കന്മാക പ്രതൃപ്രകാരം ചെയ്യാനാ

യിട്ടും പഠികട്ടെ; എന്ത.കൊണ്ടെ

ന്നാൽ ഇത് നല്ലതും ദൈവത്തിന്റെ

മുമ്പാകെ ഇഷ്ടമുള്ളതുമാകുന്നു.

@ എന്നാൽ ആരുമില്ലാത്തവളായി,

ഉള്ളവണ്ണം ഒരു വിധവയായുള്ളവ

. ക ദൈവത്തിങ്കൽ ആശ്രയിക്കയും,

രാവും പകലും പ്രാത്ഥനകളിലും അ

പെക്ഷകളിലും സ്ഥിരമായിരികയും

ചെയ്യുന്നു.

നൂ എന്നാൽ മത്തവിലാസമായി ന

ടക്കുന്നവൾ ജീവനൊടെ ചത്തിരി

ബ.

വിശൈഷിച്ചും അവക കറ്റമി

ല്ലാത്തവനായിരിക്കെണ്ടുന്നതിന് ഇ

ക്കാഴ്വങ്ങളെ കല്പിക്ക.

ന്തമുള്ള വായിട്ടും, പ്രത്യെകം ത

ന്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവകായിട്ടും സാ

മ്പാദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, അവൻ വി

ശ്വാസത്തെ നിഷെ(ധിച്ചവനും, അ

വിശ്വാസിയെക്കാൾ അധമനുമാക

ബ.

ൻ ഒരു പുരുഷന്റെ ഭാഴ്ചയായി

രുന്ന, അറുപത് വയസ്സിനു താഴെ

ഇല്ലാത്ത വിധവ.

.ഠം നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടശ്ര

തിപ്പെട്ടവളായി, അവൾ മക്കളെ

വളതി എങ്കിൽ, അവൾ പർദെ

ശികളെ പാപ്പിച്ചു എങ്കിൽ, അവൾ

പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴു

കി എങ്കിൽ, അവൾ സങ്കടപ്പെടുന്ന

വ് സഹായിച്ചു എങ്കിൽ, അവഠം

സകല നല്ല പ്രവൃത്തിയെയും ജാഴ

തയൊടെ പിന്തുടന്നു എങ്കിൽ, അ

വൾ തെർിത്തെടുക്കപ്പെടട്ടെ.

.ം. എന്നാൽ ഇളയ വയസ്സുള്ള വി

ധവമാരെ തള്ളികളക: എന്തകൊ

ണ്ടെന്നാൽ അവ. ക്രിസ്തുവിന വി

തൊധമായി മദിക്കുമെമ്പാൾ, വിവാ

ഹം ചെയ്യാൻ ഇഛിക്കും:

ംവ അവർ തങ്ങളുടെ ആല്ല വി

ശ്വാസത്തെ തള്ളികളഞ്ഞതകൊണ്ട്,

കറ്റ വിധി ഉണ്ട്.

ചമ്പ അത്രയുമല്ല അവർ ഭവന

ഞൊറും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ട്, മടി

യുള്ളവായും; മടിയുള്ളവരായി മാ

ത്രമല്ല, ജല്പിക്കുന്നവരായും, അരുതാ

ത്ത കായ്യങ്ങളെ സംസാരിച്ചു കൊ

ണ്ടു, വെണ്ടാത്ത കാഴ്വങ്ങളെ വായു

ന്നവരായും ഇരിപ്പാൻ പഠിക്കുന്നു.

ഫര് അത് കൊണ്ടുഇളയ വയസ്സുള്ള

വിധവമാർ വിവാഹം ചെയ്താനും,

മകളെ പ്രസവിപ്പാനും, ഭവനത്തെ

ഭരിപ്പാനും, ദൂഷ്യം പറവാനായി

കൊണ്ട് വിമെൻാധ കാർന്ന ഒരു കാ

ർണവുമുണ്ടാക്കാതെ ഇരിപ്പാനും ഇ

നിക മനസ്സുണ്ട്.
വ്വ എന്നാൽ ഒരുത്തൻ തന്റെ സ്വ

ച@ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്പൊൾ
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തന്നെ ചിലർ സാത്താന്റെ പിന്നാ

ലെ തിരിഞ്ഞുപൊയിരിക്കുന്നു.

ഥനു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തന്നൊ

വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുത്തിക്കൊ വിധ

വമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ അവക

സഹായം ചെയ്യട്ടെ, സാഭ ജ 2ള്ള വ

ണ്ണമെ വിധവ മാക്സ് സഹായം ചെ

യ്യെണ്ടുന്നതിന്, അത ഭാർപ്പെടാതെ

ഇരിക്കയും വെണാം.

ഫ9 നന്നായി വാഴുന്ന മൂപ്പന്മാർ,

പ്രത്യെകമായി വചനത്തിലും ഉപ

ലെ ശത്തിലും അദ്ധ്വാനപ്പെടുന്നവർ,

ഇരട്ടി ബഹുമാനത്തിനു യൊവ്വനാ

തെന്നു വിചാരിക്കപ്പെട്ടവരാകട്ടെ.

.cവ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ കറ്റക

ളെ മെതിക്കുന്ന കാളയെ വാകെട്ട

രുത് എന്നും വെലക്കാരൻ തന്റെ

ക്രലിക യൊവ്വനാകുന്നു എന്നും വെ

ലവാക്യം പറയുന്നു.

ഫൻ രണ്ടു മൂന്ന സാക്ഷികൾക്കു മു

ാകെ അല്ലാതെ, ഒരു മൂപ്പന്റെ

നെതെ ഒരു അപവാദത്തെ എല്ല

ബ.

വ.ം പാപം ചെയ്യുന്നവരെ, മറ്റ

വക്കും ഭയമുണ്ടാകവാനായിട്ട, എ

ല്ലാവരുടെയും മുമ്പാകെ ശാസിച്ചു

ബ,

വ.ം നീ പക്ഷപാതമായിട്ട ഒന്നും

ചെയ്യാതെ, ഇക്കാഴ്വങ്ങളെ മുൻ വി

ധി കൂടാതെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ള

ണമെന്ന ദൈവത്തിന്റെയും, ക

താവായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും,

തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവദൂതന്മാ

രുടെയും മുമ്പാകെ ഞാൻ നിന്നൊട

കല്പിക്കുന്നു.

. പവ വെഗത്തിൽ കൈകളെ ഒരു

ത്തന്റെ മെലും വെക്കരുത്, അനൂ

ന്മാരുടെ പാപങ്ങളിൽ ഒഹരിക്കാ

രനാകയുമരുത്: നിന്നെ തന്നെ ശു

ദ്ധമുള്ളവനായി കാതൃകൊൾക.

വമ്പ നീ ഇനി വെള്ളം തന്നെ ക

റിച്ചും നിനക ക്രടക്രടെ വരുന്ന

ക്ഷ്ണതകളെ കുറിച്ചും അല്പം വി

ഞ്ഞിനെയും സെവിക്ക.

വര. ചില മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങ

് മുമ്പെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായിരുന്ന,

നൂായ വിധിക്കു മുമ്പിടുന്നു. എന്നാ

ൽ അവ ചിലരുടെ പിന്നാലെ ചെ

ല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു.

വ@ ഇപ്രകാരം തന്നെ ചിലരുടെ

നല്ല പ്രവൃത്തികളും മുമ്പെ പ്രസിദ്ധ

ങ്ങളായിരിക്കുന്നു . മറ്റ് പ്രകാരം ഇ

|് ഒളിച്ചിരിപ്പാൻ കഴി

| യുന്നതുമല്ല.

|

|
നൃ അല്പായം.

ച ഭൂത്യനാരുടെ മുറകൾ._മ്പ പു

തുതായി കാംക്ഷിക്കുന്ന ആചായ്യ

(ാതെ അകറ്റുവാനുള്ള ത.--വൈദ

വഭ കത്തികൊണ്ടുള്ള നെട്ടം.

അകത്തിൻ കീഴെ ഇരിക്കുന്ന ദാസ

നാർ ഒക്കെയും, ദൈവത്തിന്റെ നാ

മവും അവന്റെ ഉപദെശവും ദു

ഷിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കെണ്ടുന്നതിന്,

തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരെ സകല

ബഹുമാനത്തിനും യൊgാരെന്ന

വിചാരിക്കട്ടെ.

വ. എന്നാൽ വിശ്വാസികളാകുന്ന

യജമാനന്മാരുള്ള വർ, അവർ സ

വെഹാദ് അCമാർാകകൊണ്ട് അവരെ

ധിക്കരിക്കരുത്. അവർ വിശ്വാസി

കളു.ം ഇഷ്ടന്മാരും ഉപകാരത്തിന്റെ

ഒഫ്ര1ക്കാരും ആക്കൊണ്ട്, അവ

തെ വിശെഷാൽ ശുശ്രൂലിക്കു മാത്ര

മെ ചെയ്യാവു ഇപ്രകാരം ഉപദൈ

ശിക്കയും ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക

യും ചെയ്തു.

മ്പ് വല്ലവനും മറ്റു പ്രകാരമായി

ഉപദ്വൈശിക്കയും, നമ്മുടെ കതാവാ

യ ചെയശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങ

ളാകുന്ന സ്പ്രസ്ഥ വചനങ്ങളൊട്ടും,

ടിക്കാതെ, നിന്റെ വയറിനെ ക ദൈവഭക്തി പ്രകാരമുള്ള ഉപടെ
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ശത്തൊടും അനുസരിക്കാതെ ഇരിക്ക

യും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ,

രം അവൻ ഒന്നും അറിയാതെ, ത

കങ്ങളെയും വാഗപാദങ്ങളെ യും ക

 ിനെ പൊരുതുക, നിത്യജീവനെറിച്ചു തന്നെ വെദന പിടിച്ചവനാ

യി, ഡംഭപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവയി

ൽനിന്ന അസൂയയും, വിവാദവും,

ദൂഷൺങ്ങളും, ദുശ്ശങ്കകളും,

@ ലാഭം ദൈവഭക്തിയാകുന്നു എ

ന്ന നിരൂപിച്ചുകൊണ്ട്, ബുദ്ധിയിൽ

വഷളതപമുള്ളവരായും, സ്തൃമില്ല?

ത്തവർായുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ ദുസ്ത :

ങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു : അപ്രകാഡമുള്ള

വരെ വിട്ടൊഴ1ഞ്ഞ ിക്ക

നൂ സന്തുഷ്ടിയൊട കൂടിയ ദൈവ

ഭ കുതി തന്നെ വലുതായിട്ടുള്ള ലാഭം

ആകുന്നു.

എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ നാം ഒന്നും

ഇഹലൊകത്തിലെക്കു കൊണ്ടുവന്ന്

ട്ടില്ല, നമുക്ക് അതിൽനിന്ന യാതൊ

ന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവെ_ാക വാൻ ക

"ഴിയുന്നതുമല്ല നിശ്ചയം

വ്വ വിശൈഷിച്ചും നമുക്ക് അന്ന വ

സ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകകൊണ്ടു ഇവ കൊ

ന്റെള ബ0ഠ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുമാറ്റാകെ

ബം.

ൻ എന്നാൽ സമ്പതുണ്ടാകുവാൻ

ഇഛിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലെക്കും ക

ണിയിലെക്കും, മനുഷ്യരെ സംഹാ

രത്തിലും നാശത്തിലും മൂക്കികളയുന്ന

ചെഭാഷതപവും ഉപദ്രവവുമുള്ള വല

മൊഹങ്ങളിലെക്കും വീഴുന്നു.

ഫം എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ദ്രവൃ സ്റ്റെ

ഹം സകല ദെ'ാഷത്തിനും മൂലം ആ

കുന്നു. അതിനെ ചിലർ മൊഹിച്ചി

ട്ട, വിശ്വാസത്തെ വിട്ട തെറ്റ്

പൊകയും, ബഹു ദുഃഖങ്ങളാൽ ത

ങ്ങളെ, തന്നെ കത്തി തുള്ളെക്കയും ചെ

ജ, •

ക്തിയെയും, വിശ്വാസത്തെയും, സ്റ്റെ

ഹത്തെയും, ദിഷ്ട ക്ഷമയെയും,സൌ

ജൂതയെയും പിന്തുടരുകയും C)ച്,-

ഥവ വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പൊ

പിടിച്ചുകൊൾക. ആയതിന നി

വിളിക്കപ്പെട്ട ചനും അനെകം സാ

ക്ഷികളുടെ മുമ്പാലക ഒരു നല്ല തി

ച്ചവാക്കിനെ തിയ്തു പറഞ്ഞവനുമ

ജൊ ആകുന്നത്.

ചറl. സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന

ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെയും, പൊ

ന്തിയൊസ പീലാത്തൊസിന്റെ റ മു

മ്പിൽ നല്ല അനുസരണ വാക്കിനെ

സാ ുീകരിച്ച ക്രിസ്തു യെശുവിന്റെ

മൂബാകെയും,

.ുരം നമ്മുടെ കതാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതൃക്ഷത വരെ, നി

ം അം` കല്പനയെ കളങ്കമില്ലാത്തതാ

യും , കറ്റമില്ലാത്തതായും കാത്തു

കൊഠംവാൻ ഞാൻ നിന്നൊട കല്പി

ഠ് ബ്,

ച@ ആയതിനെ അവൻ തന്റെ

കാലങ്ങളിൽ കാണിക്കും, അവൻ

അനുഗ്രഹമു ു വന്നു • ഏക വല്ലഭ

നും, രാജാധി രാജാവും, കരാധി

കതാവും,

.cനു തനിക്കു മാത്രം മരണമില്ലായ്മ

യുള്ളവനും, ആകം അടുതു കൂടാ

ത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും,

മനുഷ്യരിൽ ഒരുത്തനും കാണാത്ത

വനും, കാണാൻ കഴിയാത്തവനും

ആകന്നു അവന ബഹുമാനവും ശ

ക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമെൻ.

പ9, ഇഹലൊകത്തിൽ സമ്പത്തുള്ള

വ തൊട്, ഉന്നത വിചാരം ക്രടാ

തെ ഇിപ്പാനും, സ്ഥിരമില്ലാത്ത സ

ബത്തിൽ അല്ല, അപരിമിതമായി

നമുക്കു സകലത്തെയും അനുഭവിപ്പാ

്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മ' ന്റ തരുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തിങ്കൽ

നുഷ്യനായുള്ളൊവെ, ഇവയെ വിട്ട മാത്രം ആശ്രയിപ്പിനും,

ഒടുകയും, നീതിയെയും, ദൈവദ കവ്വ നന്മ ചെയ്യാനും, നല്ല പ്രവൃ



ര്@നൂ വ. തിമൊഖഥയുസ് ഫ അ,

ത്തികളിൽ സമ്പന്നന്മാരായിസിപ്പാ നിന്റെ വശമ9യി ഏല്പിക്കപ്പെട്ടത്

നും, ഉപകാരം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി|നെ കാരന്തുകൊണ്ടു, അശുദ്ധമുള്ള വൃ

യിരിക്കുന്നവർായും, വിഭാഗിച്ചു കൊ{ഥാലാപങ്ങളെയും, കള്ളപ്പൊരുളു.ള്ള

ടുക്കുന്നവർായും, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിപരീതങ്ങ

.ംൻ നിതൃജീവനെ പിടിച്ചുകൊ; മെയും 'ഒഴിഞ്ഞിരിക്ക.

dംവാനായികൊണ്ടു വരുന്ന കാല വ. അതിനെ ചില് അനുസരി

ത്തിന് തങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിസ്ഥാന ച്ച വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച തെ

ത്തെ നിക്കൊപിക്കുന്നവരായും ഇരി, റ്റിപൊയി. കൃപ നിന്നൊട ക്രടെ

പ്പാനും കല്പിക്ക. |ജിച് ആമെൻ.

വം അല്പയൊ തിമൊബൈഥയുസെ.

-ആ-

അപ്പൊസൊലനായ പൌലുസ

ത്)മൊഖഥയുസിന എഴുതിയ

അ6ണ്ടാം ബലബനം.

ഫ അഭജൂായം. ശൃക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞാൻ

. പൌലൂസിന തിമൊമെയുസി | സൊത്രം ചെയ്യുന്നു;

നൊടുള്ള സ്റ്റൈഹവും തിമൊഫൈ | ര. ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണനിരുക

യുസിന്റെ വിശ്വാസവും.- വൃ | ജെ. ഒത്തു, സന്തൊഷത്താൽ ഘ്

പൌലൂസ പല ബുദ്ധി ഉപടെ | തപ്പെടെണ്ടുന്നതിന, നിങ്കലുള്ള വാ

ശങ്ങളെയും ചെയ്യുന്നത്.--ഫ@ ജമില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തെ നിരൂപി

ഫിഗെല്ലസിന്റെയും എലൊഗ |ച്ചുകൊണ്ട്, നിനെ കാണാൻ എത്ര

മെനസിന്റെയും സംഗതി. യും വാഞ്ചരിക്കുന്നു :

ക്രിസ്തു യെശുവിലുള്ള ജീവന്റെ | @ ആയത മുമ്പെ നിന്റെ മാതാ

വാഗ്ദത്തത്തിൻ പ്രകാരം, ലൈവ | മഹിയായ ലൊയിസിലും, നിന്റെ

ത്തിന്റെ ഹിതത്താൽ യെശു ക്രിസ്തു മാതാവായ എവുനികെയിലും അധി

വിന്റെ അപ്പൊസ്കൊലനായ പെ5| വസിച്ചിരുന്നു; നിന്നിലും, കൂടെ എ

ലൂസ്, - ന്ന ഇനിക്ക നിശ്ചയമുണ്ട്.

പ എന്റെ പ്രിയ പുത്രനായ തീ| ഔ ഇതിന്റെ നിമിത്തമായിട്ടു നി

മൊമെയുസിന [എഴുതുന്നത്:) പി I ന്റെ മെൽ എന്റെ റ കൈക് വെ

താവായ ദൈവത്തിൽനിന്നും നമ്മു |്കപ്പെട്ടതിനാൽ നിന്നിലുള്ള ദൈവ

ടെ കത്താവായ ക്രിസ്തു യെശുവിൽ | ത്തിന്റെ വർത്തെ ജചലിപ്പിപ്പാ നാ

നിന്നും കൃപയും, കരുണായും, സ | യിട്ട, ഞാൻ നിന്നെ ഒാമപ്പെടുത്തു
മാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. ബ.

ന. നിനക്കു വെണ്ടി ഇനിക്ക ഇട| എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ലൈവം

വിടാതെ അാവും പകലും എന്റെ | നമുക്ക ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ചെന

പ്രാത്ഥനകളിൽ ഒമയുണ്ടാക്കൊ | അല്ല, ശക്തിയുടെയും, ചെണ്ണഹത്തി

ണ്ടു, എന്റെ പിതാമഹന്മാർ മുതൽ I ന്റെയും, സ്വസ്ഥ ബുദ്ധിയുടെയും

ഞാൻ ശുദ്ധ മനസ്സാക്ഷിയൊട ശു | അത്രെ തന്നിരിക്കുന്നത്.
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.ു അത്കൊണ്ട് നമ്മുടെ കരാ

വിന്റെ സാക്ഷിക്കായി കൊണ്ടു എ

ങ്കിലും, അവന്റെ ബദ്ധനായ ഇ

നിക്കായി കൊണ്ടു എങ്കിലും നീ ലജ്ജ

പ്പെടാതെ, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി

യിൻ പ്രകാരം സുവിശൈഷത്തിൽ

ക്രട് കഷ്ടാനുഭവക്കാരനായിരിക :

ൻ അവൻ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളി

ൻ പ്രകാരമല്ല, തന്റെ സന്ത നി

ണ്ണയത്തിൻ പ്രകാരവും, ലൊകമുണ്ടാ

യതl്ന മുമ്പെ ക്രിസ്ത യെശുവിൽ ന

മുക നൽകപ്പെട്ടതും,

.ം ഇപ്പൊളൊ മtണത്തെ ഇല്ലാ

യൂ ചെയ്തയും, ജീവനെയും മരണ

മില്ലായ്മയെയും സുവിശൈഷ താൽ

വെളിച്ചത്താക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ

നായി, നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യെ

ശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതൃക്ഷതയാൽ

ന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സൂക്ഷി

കൊc). ക .

്@ ആസിയായിലുള്ളവർ എ

ല്ലാവരും എന്നെ വിട്ട തിരിച്ചുപൊ

യി എന്നുള്ളതിനെ നീ അറിഞ്ഞിരി

ക്കുന്നു ; ഫിഗെല്ലസും എഒമാഗ്നെ

സും അവ:ിൽ ആകുന്നു.

ചആ നെസ് ഫൊരുസിന്റെ ക

ഡുംബത്തിന് കാവ് കരുൺയെ

കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ , എന്തുകൊണ്ടെ

നാൽ അവൻ പലപ്പൊഴും എന്നെ

തണുപ്പ് ഷ്ടം അവൻ എന്റെ ശൃംഖ

ലക്കായിട്ട ലജ്പ്പെടാതെ,

ച് താൻ റൊമ9യിലിരിക്കുമ്പൊ

ഠം, മഹാ താല്പയ്യത്തൊടെ എന്നെ

അനെപ്ഷിച്ഛ, കണ്ടെത്തുകയും ചെ

യ്തു. "

്ഷ ആ ദിവസത്തിൽ അവന ക

പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുമായ കൃപയി താവിൽനിന്ന കരുണ ലഭിപ്പാൻ

ൻ പ്രകാരവും അത്രെ നമെ രക്ഷി കത്താവ് അവന നൽകുമാറാകട്ടെ:

ച്ചു. ശു*മുള്ളൊരു വിളകൊണ്ട വി | അവൻ എഫെസുസിലും ഇനിക എ

മിച്ചവനാകന്നു. -

ച്ച ആയതിന ഞാൻ പ്രസംഗ

ക്കാരനായിട്ടും, അപ്പൊസൈാലനായി

ടൂം, പുറജാതിക്കാരുടെ ഉപദ്വൈഷ്ടാ

വായിട്ടും ആകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ചവ ഇത ഹെന്തുവായിട്ട ഞാൻ

ംരം കഷ്ടങ്ങളെയും അനുഭവിക്കുന്നു.

എന്നാലും ഞാൻ ലജപ്പെടുന്നില്ല : എ

ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ആന്റെ വി

ശ്വസിച്ചു എന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞിരി

ക്കുന്നു, ഞാൻ അവനിൽ എല്പിച്ചതി

നെ ആ ദിവസത്തൊളം സൂക്ഷി

പ്പാൻ അവൻ ശക്തിയുള്ളവനാക

നു എന്ന ഇനിക നിശ്ചയവുമുണ്ട്.

ചന്ദ്ര, നീ എന്നിൽനിന്ന കെട്ടിട്ടുള്ള

സ്വസ്ഥ വചനങ്ങളുടെ രീതിയെ

വിശ്വാസത്തിലും ക്രിസ്തു യെശുവിലു

ള്ള സ്റ്റൈഹത്തിലും മുറുക് പിടിച്ചുകൊ

ൾക.

ചര. നിനക്ക് എല്ലിക്കപ്പെട്ട നല്ല

| ത്ര കായ്യങ്ങളിൽ ശുശ്രുാ ചെയ്യു എ

ന നീ എറ്റവും നല്ലവണ്ണം അറി

യുന്നു.

വ. അായം.

ക സ്ഥിരതയൊടും ഉത്സാഹത്തൊ

ടും ഇരിപ്പാനും.--@ താൻ ത

| ന്നെ സമ്മതപ്പെട്ടവ നെന്ന കാട്ട

വാനും തിമൊമെഥയുസിന ബു

ദ്ധി ഉപദെശിക്കപ്പെട്ടത്.
|

അതുകൊണ്ട്, എന്റെ പുത്ര, നീ

ക്രിസ്തു തെയശുവിലുള്ള കൃപയിൽ ശ

ക്തിപ്പെട്ടിരിക്ക.

| വ ന്) വളരെ സാക്ഷികളുടെ ഇ

ടയിൽ എന്നിൽനിന്ന കെട്ടിട്ടുള്ള ംാ

യ്യങ്ങളെ, മറ്റുള്ള വക്കും ഉപദ്വൈശി

പ്പാൻ സമതുമായിരിക്കുന്ന വിശാ

സമുള്ള മനുഷുക ഏല്പിച്ചുകൊൾക

യും ചെയ്തു.

R r

വസ്തുവിനെ നമ്മിൽ അധിവസിക്കു
ഞ്ച നീ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബ
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നല്ല ഭടൻ എന്ന പൊലെ കഷ്ടമനു കുന്നു എങ്കിൽ, നമെ അവനും നി

ഭവിക്ക. - 6 ലധിക്കും.

ര തന്നെ ഭടനായിട്ടു നിശ്ചയിച്ചാ! -ന് നാം വിശ്വസിക്കാതെയിരു

കിയവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കെണ്മെ | നാലും, അവൻ വിശ്വാസമുള്ളവ

ന്ന വച്ച, പട വൈസവ്വത്തിൽ ി നായ്ക് നില്ലുന്നു : അവന തന്നെ

വിക നവനായ ഒരുത്തനും tം ജി താൻ നിഖഷ്ധിപ്പാൻ കഴ്കയി

വന ന് വൈൻ റ കാഴ്വങ്ങളിൽ അക 8

പ്പെടു് കാളെ നില്ല. , ഛ. ഇക്കാഴ്വങ്ങളെ നി അവക ബ

@ വ6ശഷ ഋം ഒരുത്തൻ പൊ മറ്റെപ്പടൂ,ി, ഒട്ടും പ്രയൊജനമി

രുതിയാലും, നൂായമായി പൊരുതു ല്ലാത്ത തായു , കൊവക്ക വി

നില്ല എങ്കിൽ, അവൻ കിരീടം ധ ഘാതമായുമുള്ള വിവാദം ചെയ്യാ

ർിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. - തെ ഇരിപ്പാൻ കാവ് ന്റെ റ മു

ആ കൃഷ കാൻൻ അദ്ധാനപ്പെട്ടി ബാകെ സാക്ഷിയായി ഖബാധ പ്പി

ട്ട, മുമ്പെ ഫലത്തെ അനുഭവ കെ ക്ക്.

ണ്ടുന്നതാകുന്നു. | . @ സത്യത്തിന്റെ വചനത്തെ

ആ ഞാൻ പറയുന്ന കാഴ്വങ്ങളെ ചി നെതെ വ.ഭാഗിച്ച, ലജ്പ്പെടാത്ത

ന്തിച്ചുകൊക്കുക; എന്നാൽ കരാവ പ്രവൃത്തിക്കാരനായി ന്നെഞ്ഞ നെ

ന.നക്ക സകല കാഴ്വങ്ങളിലും ബു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സമ്മത

ദ്ധി തരുമാറാകട്ടെ. | നാകി നിസ്തുവാൻ താല്പയ്യപ്പെട്ടിരി

വ്വ എന്റെ സുവിശൈഷത്തിൻ പ്ര'ക.
-

കാtം മിച്ചവർിൽനിന്ന ഉയിത്തെ . നൃ എന്നാൽ അശുദ്ധ വൃം വ്യതമ

ഴുനീല്ലപ്പെട്ടവനായി ഭാവിഭിന്റെ പുമുള്ള ആലാപങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞിരി

സന്തതയിൽ നിന്നുള്ള യെ ശു ക്രിസ്തു കു; എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവ അ
വിനെ ഒതുകൊണ്ടു ിക്ക : ധികം ഭക്തികെടിന പദ്ധിക്കും.

ൻ ആയത് ൽ ഞാൻ ബന്ധനങ്ങ | = അവരുടെ വചനം അബൂദ

ളെ 0ള o ഭജൂവൃത്തിക്കാരൻ എന്ന|പൂാധിപൊലെ തിന്നുകളയും. ഇ

പൊലെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നു; ദൈ മെനയുസും ഫിലെതൂസും അവരി

വത്തിന്റെ വചനം ബന്ധന6:പ്പ ലുള്ള വാക്നു ;

ട്ടിരിക്കുന്നില്ല താനും. . വ്വ അവർ ഉയിപ്പ മുമ്പെ തന്നെ

ഥം ഇത്.നായി കൊണ്ട് ഞാൻ തെ കഴിഞ്ഞുപൊയി എന്ന് പറഞ്ഞ്, സരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവക വെണ്ടി, അ l തൃത്തെ കുറിച്ച തെറ്റ പൊയി; ചി

വക്കും ക്രിസ്തു ചെയശുവ ലുള്ള അക്ഷ |ലരുടെ വിശ്വാസത്തെ മഠിച്ചകളക

ബ നിതൃ"മഹത-ത്തൊടും ക്രടെ |യും ചെയ്യുന്നു. -

ലഭിക്കെണ്ടുന്നതിനായിട്ട, സകല | l ന്റ എന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ റ

ത്തെ യും സഹിക്കുന്നു. |അടിസ്ഥാനം സ്ഥിതിയായി നില്ല.

ച. ഇത സ്തു മായുള്ള വാക്കാക ; നു, കത്വ തനിക്കുള്ള വ തെ. അ

ന്നു. എന്തെന്നാൽ നാം അവനൊട | റ്ഞത്തിൽിക നു എന്നും, ക്രിസ്തുവി

ക്രടെ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ക്ര | സൈൻറ നാമത്തെ പെർ പറയുന്നവൻ

ടെ ജീവികയും ചെയ്യും. . എല്ലാം അനൂായ ത്തെ വിട്ടൊഴിയ

.ംവ. നാം സഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, 16ട്ട എന്നും, അതിനു • അ അടയാ

[അവനൊട] ക്രടെ ഭരികയും ചെ 1ളം ഉണ്ട്.

ജൂം: നാം (അവനെ] നിക്ഷെധി വം എന്നാൽ ഒരു വലിയ ഭവന



വ രിമൊഖഥയൂസ സ്ഥ. അ. ര്@ൻ

ത്തിൽ പൊൻ വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള ലുമുള്ള വൈദവാക്യങ്ങളെ പ്രശം

പാത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, മരവും മണ്ണം സികയും ചെയ്യുന്നത്.

കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും ഉണ്ട്: ചില എന്നാൽ അവസാന ദിവസങ്ങളി

ത മാനത്തിനും ചിലത അവമാന ൽ അപകമായുള്ള കാലങ്ങൾ വരു

ത്തിനും. മെന്നുള്ളതിനെ അറിഞ്ഞുകൊൾക.

പച അത്കൊണ്ട ഒരുത്തൻ ഇവ വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യർ

യിൽനിന്നു തന്നെത്തന്നെ ശു ിയാ സപ് സ്റ്റുഹ തന്മാർായി, ദ്രവൃാഗ്രഹ

ക്കിയാൽ, അവൻ ശുദ്ധിയാ. പെട്ട മുള്ളവർായി, ആത്മപ്രശംസ ചെ

വനായും, യജമാനന ഉപയൊഗ ുന്നവരായി, അഹംക്(ികളായി,

മുള്ളവനായും , സകല നല്ല പ്രവൃ ദൃഷ്ണക്കാർായി, മാതാപിതാക്കന്മാ

ത്തിക്കും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവനായും, തെ. അനുസരിക്കാത്തവരായി; നന്ദി

മാനത്തിനുള്ള പാത്രമാകും. യില്ലാ ത്തവരായി, അശു ിയുള്ളവ

വ.വ. ബാല്പമൊഹങ്ങളെയും വിട്ട അായി,

ഒ.ടിപൊക: എന്നാൽ നിതിയെയും, ന സ്വഭാവ സ്റ്റൈഹമില്ലാത്തവരാ

വിശ്വാസത്തെയും, ചെസ്സഹത്തെയും, യി, നിയമലംഘനക്കാരായി, ദൊ

വിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൽനിന്ന കാ ഷാതൊപണം ചെയ്യുന്നവരായി.അ

വിൽ അപെ ക്ഷിക്കുന്നവരൊട സ്മാ ടക്കമില്ലാത്തവUായി, ഉഗ്രമുള്ളവർാ

ധാന ത്തെയും പിന്തുടന്നുകൊൾക. യി, നല്ലവത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നവരാ

വമ്പ. എന്നാൽ ദൃഢതയും പഠിക്കാ യി,

ത്തതുമായുള്ള താൾ ശണ്ണകളെ,| ര. പ്രൊഹികളായി, ശഠതയുള്ളവ

ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു, അ അായി, ഗ,ിഷന്മാരായ്, ദൈവ

വയെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്ക. ത്തെക്കാൾ അ )ികം കൌതുകത്തെ

വരം എന്നാൽ കാവിന്റെ ശു സ്റ്റെഫി ക്കുനവ അായി,

ശുഷ്ക്കാരൻ ശണ്ണയിടരുത്; എല്ലാ ആ ദൈവഭക്തിയുടെ വൈഷം ധ.

വരൊടും ശാന്തനായി, ഉപദെശി അിച്ചിട്ടും, അത ന്റെ ശക്തിയെ നി

പ്പാൻ സമതഥനായി, ദൈാഷം സ ഷെഡിക്കുന്നവരായി.ഇരിക്കും. ഇപ്ര

ഹിക്കുന്നവനായി, കാൻമുള്ളവരെ വിട്ട മാറിയിരിക്ക.

വ@ പ്രതിചിന്തയുള്ളവ് ദൈവം | എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭവനങ്ങ

സത്യത്തിന്റെ അറിവ1ലെ ക്ക അനു | ജിലെക്കു ആണുകടക്കയും, പാപങ്ങ

താപത്തെ കൊടുക്കുഖമാ എന്നും, | ജാ ൽ അമ ത്തപ്പെട്ട പലവിധ മൊ

വസ്ത പിശാചിനാൽ അവന്റെ ഈ ഹങ്ങളാൽ വലയപ്പെട്ടു,

ഛയിൽ പിട പെട്ടിട്ടുള്ളവർ അവ എപ്പൊഴും പഠി വിട്ടും ഒരിക്കൽ

റെൻറ്, കണ്ണിയിൽനിന്ന് പിന്നെയും പൊലും സത്യത്തിന്റെ അറിവിന്

ഉണനകൊള്ളുമൊ എന്നും വെച്ച് വഒന്ന ുതുവാൻ കഴിയാത്ത ചപല

അവ് സൌമ തയൊടെ ഉപഠ 3 സ്ത്രീകളെ അടിമയാക്കി കൊണ്ടു

ശിച്ചുകൊണ്ട ഇ01ക്കു മാത്രമെ ആവു പൊകയും ചെയ്യുന്നവർ ഇപ്രകാt

മുള്ളവർിൽ ആകുന്നു.

വ്വ ിയ മനസും യംയ്യെ'സും എത്

ച വരുവാനുള്ള കാലങ്ങളെ പൌ പ്രകാൻം മൊസൈശ്യ = മ തനി

ല്ല.സ അവ നൊട അറിയിക്കയും. നൂ. പാ, അപ്രക9ൻം ു വരും സ

ആ സ്ത്രത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇന്ന തൃഖ ഞാs ുത്ത നില്ലകൻ ബുദ്ധി

വരെ.oന്ന വ്,ിക്കയും.-ക്) ഗൂ | യlൽ വഷള്ളതപമുള്ള ചായ, വി

ബ ആഭ്യായം.

- ft, r 2



ര്ന്നും വ. തിമൊഖഥയുസ് ര' അ.

ശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച തൃജിക

പ്പെട്ടവരായുള്ള മനു ുർ. -

ൻ എന്നാലും അവർ അധികമായി

നടകയില്ല; എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഇ

വരുടെ ബുsിഹീനത എല്ലാവകം

വെളിപ്പെട്ടിരിക്കും അവരുടെതും

അപ്രകാരമായിരുന്നു. -

.cം എന്നാൽ നീ എന്റെ ഉപദെ

ശത്തെയും, നടപ്പിനെയും, നിണ്ണ

യത്തെയും, വിശ്വാസത്തെയും, ദി

ഘശാന്തതയെയും, സ്റ്റൈഹത്തെയും,

ക്ഷമയെയും,

.ം. ഇനിക അന്തിയൊകിയായി

ലും, ഇകൊനിയുമിലും, ലിസ്രായി

ലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഉപദ്രവംങ്ങളെ

യും, കക്ടാനുഭവങ്ങളെയും പൂണ്ണമാ

യി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഞാൻ എത്ര ഉ

പദ്രവങ്ങളെ സഹിച്ചിരുന്നു. എങ്കി

ലും അവയിൽനിന്ന് ഒക്കെയും ക

താവ് എന്നെ രക്ഷിച്ചു.

ഠവ. അത്രയുമല്ല. ക്രിസ്തു യെശുവി

ൽ ദൈവഭക്തിയൊടെ ജീവനം

ചെയ്യാൻ മനസ്സായിരിക്കുന്നവർ എ

ല്ലാവരും ഉപദ്രവമനുഭവിക്കെണ്ടിവ

ൻ കയും ചെയ്യും.

ചമ്പ എന്നാൽ ദുഷ്ട മനുഷ്യരും വ

ഞ്ചകന്മാരും വഞ്ചികയും, വഞ്ചന

പ്പെടുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട്, അധി

കം വഷളന്മാരായി തീരും.

, ഫര് എന്നാൽ ന് പഠിച്ചിട്ടും നി

നക നിശ്ചയമായി വന്നിട്ടുമുള്ള കാ

യ്യങ്ങളിൽ നിലനിന്ന, നീ അവയെ

ആ(ിൽനിന്ന പഠിച്ചു എന്നും ,

്CG മെയഗു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശപാ

സത്താൽ നന്നെ അക്ഷെക് ജ്ഞാനമു

ള്ളവനാക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള പരി

ശുദ്ധ വെദവാകൃങ്ങളെ നി ബാ

ല്പം മുതൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും

അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു ഇരിക്ക.

ഫൗ സകല വൈദവാക്യവും ദൈ

വാത്മാവിനാൽ ഉണ്ടായി, ഉപദെ

ക്കും, നീതിയിൽ അഭ്യാസത്തിനും

പ്രയൊജനവുമാകുന്നു :

ച9 ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ പു

ണ്ണനായി, സകല നല്ല പ്രവൃത്തി

ക്കും തികഞ്ഞവനായിരിക്കെണ്ടുന്നതി

നായിട്ട [ആകുന്നു.)

ര് അദ്ധ്യായം.

ം പൌലൂസ തിമൊഫൈയുസിന ബു

ദ്ധി ഉപദെശിക്കുന്നത്._ൻ അ

വൻ അവനെ?ട തന്റെ അടു

കലെക്കു വരുവാനും മക്കൊസി

നെയും മറ്റും അവൻ എഴുതി

യ വസ്തുക്കളെയും കൊണ്ടുവരുവാ

നും കല്പിക്കുന്ന ത.

ആയതകൊണ്ടു ഞാൻ ദൈവത്തി

ന്റെ മുമ്പാകെയും, ജീവനൊടിരി

ക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും ത

ന്റെ പ്രതൃക്ഷത്തിങ്കലും രാജത്വ

ത്തിങ്കലും വൃായം വിധിപ്പാനുള്ള ക

താവായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ര

ബാകെയും നിന്നൊട കല്പിക്കുന്നു:

വ വചനത്തെ പ്രസംഗിക, സ

മയത്തിലും അസമയത്തിലും ജാഗ്രത

യായി നില്ല..; ഭത്സിക്ക,ശാസിച്ചു പറ

ക,സകല ഭിഘശാന്തതയൊടും ഉപ

ദെശത്തൊടും ബുദ്ധി ഉപദെശിക.

മ്പ എന്തക്കൊണ്ടെന്നാൽ അവർ

സൌബ്രൊപ്രൈശത്തെ സഹികാ

തെ, ചെവി ചൊറിച്ചിലുള്ളവരായി

രുന്ന, തങ്ങളുടെ സപന്ത്ര ഇചരകളിൻ

പ്രകാരം തങ്ങൾക്കു ഉപദ്വൈഷ്ടാക

നാരെ ക്രട്ടി ചെകയും,

ര ചെവിയെ സ്തൃത്തിൽനിന്നും

മാറ്റികളകയും, അവർ കവിതാക

ഥകളിലെക്കു മറിഞ്ഞുകളകയും ചെ

യ്യുന്ന കാലം വരും.

@ എന്നാൽ നീ സകല കാഴ്വങ്ങ

ളിലും ജാഗരണാത്തൊടിരിക്ക, കക്ട്

ങ്ങളെ അനുഭവിക്ക, എവൻഗെലി

സ്ഥന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്തു. നി

ശത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും ശിക്ഷെ വെൻറ്ശുശ്രൂഷയെ തികച്ചു നടതൂക.



വ രീമൊബൈഥ യൂസ ര' ആ. ര്ന്നു.മ

ഔ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്പൊൾ

ഞാൻ ബലിയായി നൽകപ്പെടുവാ

ൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ നി

യ്യാണ കാലവും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ⓝ ഞാൻ നല്ല പൊർിനെ പൊരു

തി, എന്റെ ഒട്ടത്തെ അവസാനി

പ്പിച്ചു. വിശ്വാസത്തെ കാതു;

വ്വ 'ഇനി നീതിയുടെ ഒരു കിരീടം

ഇനിക്കായിട്ട വെക്കപ്പെട്ടി(ിക്കുന്നു,

ആയതിനെ നീതിയുള്ള നൃായാധി

പതിയായ കത്താവ് ആ ദിവസത്തി

ങ്കൽ ഇനിക തരും. എന്നാൽ ഇനി

ക മാത്രമല്ല, അവന്റെ പ്രത്യക്ഷ

തയെ ഇഛിക്കുന്നവ് എല്ലാവകം

ക്ര ബട്.

ൻ റെവ്ഗത്തിൽ എന്റെ അടുക്കൽ

വരുവാൻ ജാഗ്രതയായിരിക :

്ഥം എന്ത6കാമെങുന്നാൽ ലെമാസ

ഇപ്പൊളു.ള്ള ഠരം ലൊകത്തെ സ്റ്റെ

ഹിച്ചിട്ട, എന്നെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ്, തെ.

സ്സലൊനിക്കയിലെക്കു പുറപ്പെട്ട പൊ

യി : ക്രെസ്സെസ് ഗലാരിയായിക്കും,

തിരുത്തുസ ദൽ മാത്തിയായിക്കും (പൊ

യി :

ച്ച ുകൊസ മാത്രം എന്നൊട ക്ര

ടെയുണ്ട്. മകൊസിനെ നിന്നൊട

കൂടെ തന്നെ ക്രട്ടി കൊണ്ടുവർിക:

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇനിക്ക അവൻ

ദൈവശുശൃഷൊയിട്ട പ്രയൊജ

ബ്ബ

ചവ. തികിക്കുസിനെയും ഞാൻ എ

ഫെസ്കസിന് അയച്ചിരിക്കുന്നു.

ക. ഞാൻ പ്രൊവാസ്കിൽ കർപ്പു

സിന്റെ പക്കൽ വെച്ചിട്ടു പൊന്ന

മെൽകപ്പായ ത്തെയും, പുസ്തകങ്ങ

ളെയും, വിശെഷാൽ തൊൽകടലാ

സകളെയും, ന് വരുമ്പൊൾ

നൊട ക്രടെ] കൊണ്ടുവരിക.

ഥരം ക്നാനായ ആലക്സന്തർ ഇ

നിക്കു വളരെ ദൌഷം ചെയ്യു: ക

താവ അവ തെൻറ ക്രിയകൾക്കു തക്ക

[നി

ക@ നിയും ആയവനെ സൂക്ഷി

ച്ചിരിക്ക. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അവ

ൻ നമ്മുടെ വചനങ്ങൾക്ക് എറ്റവും

വിതൊധമായി നിന്നിട്ടുണ്ട്.

ചൗ എന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതൃത്ത

രത്തിൽ ഒരുത്തനും എന്നൊട ക്ര ടെ

നിന്നിട്ടില്ല, എല്ലാവരും എന്നെ പ്ര

തെകം വിട്ട കളഞ്ഞു; ആയത അ

വക കണകിടപ്പെടാതെ ഇരിക്കെ

ണും [എന്ന ഞാൻ ഖെദവതെ0ട

അപെക്ഷിക്കുന്നു )

ഫ. എന്നാലും പ്രസംഗം എന്നാൽ

പരിപൂണ്ണമായി അറിയിക്കപ്പെടെ

ണ്ടുന്നതിനും, പുറജാതിക്കാർ എല്ലാ

വരും കൊതിനും കാ

വ് എന്റെ അികെ നിന്ന, എന്നെ

ശക്തിപ്പെടുത്തി : ഞാൻ സിംഹത്തി

ന്റെ വായിൽനിന്നു വെർവിടപ്പെ

ടുകയും ചെയ്തു.

ഫവൃ കതാവ് എന്നെ സകല ദു(ഋ

വൃത്തയിൽനിന്നും വെർപെടുത്തുക

'യും, തന്റെ സുരാജ്യത്തിലെക്ക

എന്നെ കാത്ത രക്ഷികയും ചെയ്യും.

അവന എ.കെന്ന നെ ക്കും മഹതപഠ ഉ

ണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമെൻം

ഫൻ പ്രിസ്ത എന്നവളെയും അകി,

ലാ എന്നവനെയും,ഒ.നെസിഫൊരു

സിന്റെ ഭവനക്കാരെയും സല്ലിക്ക

പം എരസ്തുസ കൊറിന്തുവിൽ പാ

തിരുന്നു: "എന്നാൽ മെത്രാഫീമുസി

നെ ഞാൻ മിലെത്തുമിൽ Giന്നാ

യി വിട്ടെച്ചു വന്നു.

വ. നീ വിഷകാലത്തിന് മുമ്പെ

വരെണ്ടുന്നതിന ജാഗ്രതയായ:ിക്ക,

എവുബുലുസും, പുലൈസും, ല് നൊ

സും ക്ലൌദിയ എന്നവളും സഹൈാ

ദർാർ എല്ലാവരും നിന്നെ സല്ലങ്ക

ർിക്കുന്നു.

വ്വ കരാവായ യെശു ക്രിസ്റ്റ് നി

ന്റെ ആത്മാവിനൊ ക്രടെ ഇരി

ക്കു മാറാകട്ടെ. കൃപ നിങ്ങളൊട ക്ര

വും അവന പകരം ചെയ്യുമാറാ| ടെ ഇരിക്കട്ടെ. ആമെൻ.

കട്ടെ:



ര്ന്നവ.

അപ്പൊസൊലനായ
പൌലുസ്

രിതൃസിന എഴുതിയ

ബലബം.

്ഥ ആaു്യം

.ം തിരുസ് ക്രെത്തെയിൽ പാപ്പിക

പ്പെട്ടത് ഇന്ത കൊണ്ട് എന്നും.-

സ്മ ദൈവശൂു. ലോർ ഇന്ന പ്ര

കാരം നിപുണതപ്പെടെണ്ടുന്നത

എന്നും ഉു ത.--l. 6ദാഠാഠ

ചെയ്യുന്നവരുടെ സംഗതി.

ഭൊക്ട് പറഞ്ഞു ക്രടാത്ത ദൈവം

സവ കാലങ്ങൾക്കും മുമ്പെ വാശ

ത്തം ചെയ്യായും,

വ തൽക്കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വൈദ

വമായ രക്ഷിതാവിന്റെ കുന്ന പ്ര

കാരം ഇനിക ഭർമെല്പിക്കപ്പെട്ട പ്ര

സംഗത്താൽ തന്റെ വചനമായിട്ട

വെളിപ്പെടുത്തിയതായുമുള്ള നിരൂ

ജീവന്റെ ആശാബന്ധത്തിൽ,

മ്പ ദൈവത്താൽ തെഡിക്കഞ്ഞടുക്ക

പ്പെട്ടവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പ്ര

കാർവും,

സത, ിന്റെ റ അിവിൻ പ്രകാര

'വും ദൈവത്തിന്റെ ശുശൃഷ്കാര

നായും,യെശുക്രിസ്തുവിന്റെഅപ്പൊ

സ്കൊ.നായുമിര്ഭന്ന ചൌലൂസ.

ര പൊതുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ

പ്രകാരം, എന്റെ സപന്ത പുത്രനാ

യ തിരു സിന പിതാവായ ടൈദവ

ത്തിൽനിന്നും നമ്മുടെ അക്ഷിതാവാ

യിരിക്കുന്ന കതാവായ യെഹൂ ക്രി

സ്തുവിൽനിന്നും കൃപയും കരൺ.യും

സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ.

@ ഇതിനെ റ നിമിത്തമായി നി

ചെശഷ ു കാഴ്വങ്ങ .ള ക്രമപ്പെടുത്തു.

വാനായിട്ടും. ഞാൻ നിനക്കു കല്

ച്ച പ്രകാരം നീ പട്ടണങ്ങൾ തൊ

റും ദൂപ്പന്മാരെ ആകി വെപ്പ നായ്

ദൈവഭക്തിപ്രകാരമുള്ള ;

വിട്ടെച്ചു വനുവല്ലോ :

നു കറ്റമില്ലാഞ്ചനായി, എക

ഭാഴ്ചയുടെ ഭത്താവായി, വിഷു.തച്

മുള്ള മഗ്ദത്തിൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെ

ടാത്തവരും അനുസരണകെട് ലാ

ത്താവരുമായിക്കുന്ന വിശ്വാസ പു

ത്രന്മാരുള്ളവനായ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടെ

ങ്കിൽ :

് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എപ്പിസ്കൊ

പ്പ, ദൈവ തി ഒൻറ കലവാക്കാരൻ

എന്ന പൊലെ, കറ്റമില്ലാ ു വനാ

യി, സെപഛയില്ലാത്ത വനായി,വെ

ഗത്തിൽ കൊപിക്കാത്തവനായി,വീ

ഞ്ഞിങ്കൽ എജെ.ടാതs.വനായി, അ

ടിക്കാത്തവനായി, ലജലാഭത്തിന

പ്രിയമില്ലാത്തവനായിരുന്ന,

വ്വ അതിഥിസല്ലാൻ പ്രിയനായി,

നല്ലവരെ സ്റ്റൈഹിക്കുന്നവനായി.സു

ബുഃിമാനായി, നീതിമാനായി, വി

ശുദ്ധനായി, പരിപാകമുള്ളവനാ

യി,

ൻ സൌബ്രൌപദെശത്താൽ ബു

ദ്ധി ഉപദെശിപ്പാനും പ്രതി പറ

യുന്നവരെ 6 ബാധം വരുത്തുവാനും

താൻ സമത്ഥനായിരിക്കെണ്ടുന്നതി

ന, തനിക്ക് ഉപലെശിക്കപ്പെട് പ്രകാ

രം, വിശപാസമുള്ള വചനത്തെ പി

ടിച്ചുകൊള്ളുന്നവനായി തന്നെ ഇരി

് ു ബ്ല:1.താകന്നു.

ഫം എന്തുകൊണ്ടുനാര് പലരും,

വിശെഷാൽ ചെലയുള്ളവർ, അട

ങ്ങാതവരും പ്രതഠ സംസാരികളും

വഞ്ചകന്മാരും ആകുന്നു.

ചു. അവരുടെ വായിനെ അട

കി കള ചെയഞ്ജന്നതാകുന്നു, അവർ

ലജാലാഭ അിന്റെ റ നിമിത്തമായി

, ടൂം, ഞാൻ നിന്നെ ക്രെഞ്ഞെയിൽ വെണ്ടാത്ത കായ്യങ്ങളെ ഉപദെശി
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ച്ചുകൊണ്ട്, ഭവനങ്ങളെ മുഴുവനും യും, സുബുദ്ധിമാന്മാരായും, വിശാ

മറിച്ചുകളയുന്നവ സാകന്നു. സത്തിലും സ്റ്റെ:ഹത്തിലും ക്ഷമയി

ംവ അവർിൽ അവരുടെ സപന്ത് ലും സ്വസ്ഥന്മ:ായുമിപ്പാൻ (ഓ

ഭിഘദഗ്ദിയായ ഒരുത്തൻ തന്നെ,ക്രൈ മുഖപ്പടുത്തുക.]

ത്തന്മാർ എപ്പൊഴും ഭൊക്മ പറയു! അപ്രകാരം തന്നെ വയസ്സ ചെ

ന്നവരും. ദുഷ്ട ഭൂഗങ്ങ ളും, മുതയു ന സ്ത്രീകൾ ശുദ്ധിക യൊവ്വമായി

ള്ള ഉദരങ്ങളും ആകുന്നു, എന്ന പ| ിക്കുന്ന നടപ്പു് വായും, ദൊ

റഞ്ഞു. തെ പണ്.ം ചെയ്യാത്തവ (Uായും എവ

.ബ oരം സാക്ഷി സത്യമുള്ളതാ വീഞ്ഞിൽ അട'മപ്പെടാത്തവരായും;

കുന്നു. oരം സംഗതി ഹൈജുവായി

ട്ട അവരെ, അവർ വിശ്വാസത്തി

ൽ ആതൊമ്ര്യമുള്ളവരായിര'പ്പാനാ

യിട്ടും,

ഫര് സെയഫ്രദ കഥകൾക്കും, സതൃ

ത്തെ വിട്ടു തിരിയുന്ന മനുഷ്യരുടെ

കല്പനകൾക്കും ജാഗ്രതപ്പെടാതെ ഇ

രിപ്പാനായിട്ടും, ഉഗ്രമായി ശാസി

ഷ്ടകൊൾക.

ഫ@ ശുകിയുള്ളവക് സകലവും ശു

ബ്ബ ബന [ആകന്നു:) എന്നാ

ൽ അശുദ്ധിയുള്ളവക്കും അവിശ്വാ

സികൾക്കും ഒന്നു ശുഷമായി ിക്കു

ന്നില്ല. അവരുടെ മനസ്സും മനസ്സാ

ക്ഷിയും കല്ല്ഷമായിരിക്കുന്നതെയു

ള്ള -

ഫൗ തങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിയു

നു എന്ന അറിയിക്കുന്നു; എന്നാൽ ക്രെ

ഛതയുള്ളവരും, അനുസർനൊക്കെ

ടുള്ളവരും.സകല നല്ല പ്രവൃത്തിക്കും

തൃാജ്യന്മാരുമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടു.

പ്രവൃത്തികളിൽ അവർ അവനെ

നിഷെഡിച്ചു കളയുന്നു.

വ. അഭൃായം.

.ം തീരൂസിന്റെ ഉപദൈശത്തിനും

നടപ്പനും അവനു കൊടുക്ക പ്പെ

ട്ട കല്പനകൾ -ൻ ഭൂതൃാരുടെ

മുറയുടെ സംഗതി.

എന്നാൽ നി സൌപ്പൊപ്ദെശ്

ന യൊവ്വമുള്ള കായ്ക്കുണ്ട്.ളെ പറക.

വ വയസ്സ ചെന്നവരെ സു6 ബാ

ര. ദൈവത്തിന്റെ റ വചനം ദുഷി

കപ്പെടാതെ ഇർ പ്ലാനായിട്ട ഇള

യ സ്ത്രീകൾ സുബാധമുള്ളവനായി

രിക്കയും, അവരുടെ ഭരാക്കന്മാരെ

സ്റ്റെഫികയും, അവരുടെ മക്കളെ

സ്റ്റെഫ്കയും,

@ ബുദ്ധിയു • വരും, അടക്കമുള്ള

വരും, ഭവന അക്ഷക്കാരും നല്ലവ

രും, തങ്ങളുടെ സ്പന്ത ഭതാക്കന്മാ

തെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്നവരുമാ

യിരികയും ചെയ്യാൻ അവക ബു

ദ്ധി ഉപദെശിക്കുന്നത്. ന, നല്ല കാ

യ്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർായുമ്രി

പ്പാൻ [അവക ബുദ്ധി പറക:)

് അപ്രകാരം തന്നെ സ്വസ്ഥ ബു

ദ്ധിയുള്ളവരായിർപ്പാൻ യൌവന

മുള്ളവക ബു ി ഉപദെശിച്ച്,

5 സകല കായ്യങ്ങളിലും നിന്നെ

ന് നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു ദൃഷ്ടാ

ന്തമായി കാണിക്കുന്നവനായ, ഉപ്

ദെശത്തിൽ നിമലതയെയും, ഗൌ

അവത്തെയും പരമാതഥത്തെ യും,

വ്വ പ്രതിപക്ഷത്തിലുള്ള വൻ നി

ങ്ങളെ കൊണ്ടു ദൈാഷം പറവാൻ ഒ

ന്നുമില്ലായ്മ,കൊണ്ടു ലജപ്പെടുവാനാ

യിട്ടു കററം ചുമത്ത പെടാത3 സൌ

ബ്ലു വചനത്തെയും ്കാണിക്കുന്നവ

നായി; ഇരിക്ക. -

ൻ പ്രവൃത്തി-ാം നമ്മുടെ രക്ഷി

താവായ ദൈവത്തിന്റെ ഉപദെ

ശത്തെ സകലത്തിലും അലംകര്പ്പാ

നായ ടൂ, തങ്ങളുടെ സ്വന്ത യജമാ

ധമുള്ളവരായും, ഭക്തിയുള്ളവരാ, നന്മാക് അനുസരിച്ചിരിപ്പാനും, പ്ര
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തിപറയാതെ, സകലത്തിലും (അ

വക) ഇഷ്ണനാർായി നടപ്പാനും,

ചം വഞ്ചന ചെയ്യുന്നവtാകാതെ

നല്ല ഭയഭക്ത യെ ഒക്കെയും കാണി

പ്പാനും അവക ബുദ്ധി പറഞ്ഞു

6 കാഠക.

കഥ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവ

ത്തിന്റെ അക്ഷയുള്ള കൃപ എല്ലാ മ

നുഷ്യക്കും പ്രകാശപ്പെട്ട,

ഫ.വ. നാംഭ9ികെടിനെയും,ലെ?

കിക മൊഹങ്ങളെയും ഉപെക്ഷിച്ച്,

സു6 ബാധത്തൊടും. നിത്യൊടും,

ദൈവഭക്തിയൊടും കൂടെ ഇഹ

ലൊകത്തിൽ ജീവനം ചെയ്തു,

ചമ്പ ഭാഗ്യമുള്ള ആശെക്കും. മഹാ

ദൈവവും നമ്മുടെ അക്ഷ്താവുമാ

യ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമു

ള്ള പ്രതൃക്ഷതെക്കും വെണ്ടി കാക്കു

ന്നവരാകവാനായിട്ട, നമുക. ഉപ

6, 3 ശ'ക്കുന്നു :

.ഛ. അവൻ നമ്മെ സകല അകൃ

ത്യത്തിൽനിന്നും വീണ്ടുകൊൾവാനാ

യിട്ടം. നല്ല പ്രവൃത്തികളിൽ ശുക്ലാ

ന്തിയുള്ള ഒരു വിശൈഷ ജനത്തെ ത

നിക ശുദ്ധിയാക്കുവാനായിട്ടും നമു

ക വെണ്ടി തന്നെ.ഞാൻ ഏല്പിച്ചുകൊ

ടരൂ. -

.c@ നി ഇകായ്യങ്ങളെ വറുകയും ,

ബുദ്ധി ഉപലെ ശ1കയും, സകല അ

ധികാർത്തൊടും ശാസികയും ചെ

യ്തു. ഒരുത്തനും നിന്നെ ധിക്കരിക

ബ.

ബ അദ്ധ്യായം.

ച ഇനതിനെ ഇപദൈശിക്കെണ

6 മനും.-്ഥം ശOQാർായ വെദ

വിപരീതക്കാതെ തള്ളിക്കള യെ

ണമെന്നും തിരുത്തുസിനൊട കല്പി

ക്കപ്പെടുന്നത്.-ഥവ അവസാനം.

പ്രഭുതപങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങൾ

ല നല്ല പ്രവൃത്തികൾക ഒരുങ്ങിയി

രിപ്പാനും,

വ. ഒരുത്തനെയും ദുഷിച്ചു പറയാ

തെ ഇരിപ്പാനും വാഗപാദം ചെയ്യാ

തെ, ശാന്തതയുള്ളവർായും, എല്ലാ

മനുഷ്യക്കും സകല സൌമൃതയെ

യും കാണിക്കുന്നവർായുമിരിപ്പാനും,

അവക ഒമ്മയുണ്ടാക്കുക.

ബ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ മുമ്പെ നാ

മും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരായി, അനു

സരണമില്ലാത്ത വരായി, വഞ്ചന

പ്പെട്ടവരായി, പല വിധ മൊഹ

ങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെ

ട്ടവരായി. •രംകൃയിലും അസൂയ

യിലും നടക്കുന്നവരായി നിഘ്യമുള്ള

വരായി, തമ്മിൽ തമ്മിൽ ലെ_ഷിക്കു

നവരായുമിരുന്നു.

ര. എന്നാൽ നമ്മുടെ അക്ഷിതാവാ

യ ദൈവത്തിന്റെ ദയയും മനു

ഷ്യിലുള്ള പ്ര്തിയും പ്രകാശമായ

പ്പൊൾ,

ആ അവൻ നാം ചെയ്തിരുന്ന ന്

തിയുടെ ക്രിയകളാലല്ല, തന്റെ ക

രുനെയിൻ പ്രകാരം, പുതിയ ജന

നമുള്ള സ്നാനത്താലും,

ആ താൻ നമ്മുടെ അക്ഷിതാവായ

യെശു ക്രിസ്തു മൂലമായി നമ്മുടെ മെൽ

അപരിമിതമായി പകന്റിട്ടുള്ള പ

ിശുദ്ധാത്മാവ്'ഹെൻറ പുതുകത്താലും

അത്രെ നമ്മെ രക്ഷിച്ചത്:

5 നാം തന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നീ

തികരിക്കപ്പെട്ടിട്ടു. നിത്യജിവന്റെ

ആശാബന്ധത്തിൻ പ്രകാരം അവ

കാശിക്aായിതിരെണ്ടുന്നതിനാകുന്നു

വ്വ ഇത സതൃമുള്ള വചനമാകന്നു,

ദൈവത്തിൽ വിശപസിച്ചവ8 നല്ല

പ്രവൃത്തികളെ നടതുവാൻ ജാഗ്രത

പ്പെടെണ്ടുന്നതിനായിട്ട്, ഇക്കാവ്വങ്ങ

ളെ കുറിച്ച ന് ഉറപ്പായിട്ട ബൈാധി

പ്പിക്കെണമെന്ന ഇനിക്ക മനസ്സുണ്ട്.

ക്കും കീഴായിരിപ്പാനും, അധികാരി |ഇവ മനുഷ്യ നല്ലതായും പ്രയൊ

കൾക്ക് അനുസർിച്ചി:ിപ്പാനും, സക ; ജന്മിയുമുള്ള കായ്യങ്ങൾ ആകുന്നു.



ഫിലെമൊൻ ഫ അ. ര-സുഭ

ൻ എന്നാലും ഭൊഷത്പമുള്ള ചൊ

ല്പങ്ങളെയും, വംശവൃത്താന്തങ്ങളെ

യും, വിവാദങ്ങളെയും, നൂായപ്ര

ബ കുറിച്ചുള്ള തകങ്ങളെ യും

ഒഴിഞ്ഞു നില്ല, എന്തകൊണ്ടെന്നാ

ൽ അവ പ്രയൊജനമില്ലാത്തവയും

വൃത്ഥമുള്ളവയുമാകുന്നു. -

ചം ചെദവിപരീതക്കാരനാകന്ന മ

നുഷ്യന ഒന്ന tണ്ട പ്രാവശ്യം ബു

ദ്ധി പറഞ്ഞതിന്റെ ശെഷം, അ

വ6ന തള്ളിക്കള ക.

.ഠ. അപ്രകാരമുള്ളവൻ മറിഞ്ഞു

പൊയി എന്നും, തന്നാൽ താൻ ശ്

കൊ വിധിക്കപ്പെടുകകൊണ്ടു, പ്

പം ചെയ്യുന്നു എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്ക.

ഠവ. ഞാൻ അതൊസിനെ എ

ങ്കിലും, തി കിക്കുസിനെ എങ്കിലും നി

ന്റെ അടുക്കൽ അയക്കുമ്പൊൾ, നീ

നിക്കൊപ്പൊലീസിന് എന്റെ അടു

കൽ വരുവാൻ ജാഗ്രതയായി(ിക്ക :

എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ വ

ഷകാലത്ത് പാപ്പാൻ ഞാൻ നിശ്ച

യിച്ചിരിക്കുന്നു.

്ഥന. ന്യായശാസ്ത്രിയായ 6സനാ

സ നെയും അപ്പൊല്ലൊസനെയും,

അവക ഒരു കുറവും വരാതെ ഇരി

പ്പാൻ, ജാഗ്രതയായി അനുയാത്രയ

യിക്കും

ഫ്ര. എന്നാൽ നമുക്കുള്ള വരും ഫല

മില്ലാത്തവരായി(ിക്കാതെ, ആവശൃ

സംഗതികൾക നല്ല പ്രവൃത്തികളെ

നടത്തുവാൻ പഠിക്കട്ടെ.

. @ എന്നൊട ക്രടെ ഇരിക്കുന്നവ

തൊക്കെയും നിന്നെ സുരിക്കുന്നു.

വിശ്വാസത്തിൽ നമെ സെസ്സഹിക്കു

ന്നവരെ സല്പിക്ക. കൃപ നിങ്ങ

ളൊട എല്ലാവരൊടും കൂടെ ഇരി

ക്കട്ടെ. ആമെൻ.

--ആ►

അപ്പൊസൊചനായ പൌലുസ

ഫിലെ6:മാന്റെ എഴുതിയ

6്ലബനം.

ക ഫിലെമൊൻ തന്റെ ഭൂതൃനൊ

ട ക്ഷമിക്കെണമെന്നും, രണ്ടാമ

തും അവനെ സ്നേഹത്തൊടെ

പരിഗ്രഹികെ ണമെന്നും അവ

നൊട പൌലൂസ അപെക്ഷിക്കു

ബ.

ക്രിസ്തു യെശുവിന്റെ ബദ്ധനായ

പൌല്പസും, നമ്മുടെ സഹൈാദരനാ

യ തിമൊഗെഥയുസും, ഞങ്ങൾക്കു പ്രി

യനും അനുശുശ്രൂഷക്കാരനുമായ ഫി

ഒലമൊന്നും,

വ പ്രിയമുള്ള അപ്പിയായിക്കും, ഞ

ങ്ങളുടെ സഹ ഭടനായ അക്സിപ്പുസ്

നും, നിഗെൻറ ഭവനത്തിലുള്ള സഖഭ

ാ [എഴുതുന്നത്.)

ാ. നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവ

ത്തിൽനിനും കതാവായ യെശു ക്രി

വിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും

ര കരാവായ യെശുവിങ്കല്പം എ

ല്ലാ ശുദ്ധിമാന്മാരിലും നിനക്കുള്ള

സ്റ്റൈഹത്തെയും നിന്റെ വിശ്വാസ

ത്തെയും ഞാൻ കെട്ടിരിക്കുകൊണ്ട്,

G) ക്രിസ്തു ചെയശുവിൽ നിങ്ങളിലു

ള്ള സകല നമ്മയെയും അറിഞ്ഞു

കൊള്ളുന്നതിനാൽ, നിന്റെ വിശ്വാ

സത്തിന്റെ ഐകൃത ബലമുള്ളതാ

യി തീരെണമെന്ന,

9 ഞാൻ എപ്പൊഴും എന്റെ പ്രാ

തഥനകളിൽ നിന്നെ ഒരുതുകൊണ്ട്,

എന്റെ ദൈവത്തിന സൊത്രം ചെ

യ്യുന്നു. -

് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സവെഹാദ

ര, നിന്നാൽ ശുദ്ധിമാന്മാരുടെ ഹൃദ

യങ്ങൾ തണുപ്പിക്കപ്പെടുകകൊണ്ടു,

നിന്റെ സ്റ്റെഹത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു വ

ളരെ സഞൊഷവും ആശ്വാസവും

സമാധാനവും [ഉണ്ടാകട്ടെ.] ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.



ര്ന്നുന്നു ഫിലെമൊൻ ഫ അ.

വ്വ ആയതുകൊണ്ടു യൊഗ്ഗ്യമുള്ള കാ

വ്വത്തെ നിനക്ക കല്പ്പാൻ ക്ര സ്തുവി

ൽ ഇനിക്കു വളരെ0 ലെ ുമുണദ് എ

ങ്കിലും,

ൻ വയസ്സു ചെന്ന പൌല്പസിനെ

വൊലെ ഉള്ളവനായും, ഇപ്പൊൾ

ചെയശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ബദ്ധനായും

ഇിക കൊണ്ടു, ഞാൻ വിശെഷാൽ

സ്റ്റൈഹത്തിന്റെ നിമിത്തമായി നി

നൊട അപെക്ഷിക്കുന്നു.

ചം എന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ ഞാ

ൻ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ പുത്ര

നായ ഒ്നെസിമുസിന വെണ്ടി ഞാ}

ൻ നിന്നൊട അപെക്ഷിക്കുന്നു :

ചു. അവൻ മുമ്പെ നിനക്കു പ്ര

യൊജനമില്ലാത്തവനായിരുന്നു. ഇ

പ്പൊളൊ നിനക്കും ഇനിക്കും സൽ

പ്രയൊജനമുള്ളവനാകുന്നു :

. വ. അവനെ ഞാൻ പിന്നെയും

അയച്ചിരിക്കുന്നു. അത്കൊണ്ടു നി

എന്റെ ഉള്ളം എന്ന പൊലെ അ

ഖ6്ന ഐകക്കൊൾക.

.ഠ ബ്- സുവിശൈഷത്തിന്റെബ

നങ്ങളിൽ നിനക്കു പകരം അവൻ

ട്ടു തന്നെ, വിശൈാൽ ഇനിക്ക, ഏ

ന്നാൽ നിനക്കൊ, ജഡത്തിലും ക

താവിലും എത്ര അധികം :

.-5 ആയതകൊണ്ടു നി എന്നെ ഒ

ഹരിക്കാരനായി നിരൂപിക്കുന്നു എ

ങ്ക ൽ, അവനെ എന്നെ പൊലെ

തന്നെ കൈക്കൊഠക.

. വ്വ അവൻ നിനക്ക യാതൊരു

അനൂായം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ക

ടം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആയതി

നെ എന്റെ കണക്കിൽ ക്രട്ടികൊൾ

ക ;

ചൻ പൌലുസായ ഞാൻ എന്റെ

കൈകൊണ്ടു തന്നെ എഴുതി, ഞാൻ

തിരിച്ച തിരiത തരാം. എന്നാലും നീ

തന്നെയും ഇനിക്കു കടമായിരിക്കുന്നു

എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ നിന്നൊട പ്

റയണമെന്നില്ലല്ലോ.

വം അതെ, സഹൊദ്ര, നിന്നാൽ

ഇനിക കത്താവിൽ സന്തൊക്ഷം ഉ

ണ്ടാകപ്പെട്ട : കാവിൽ എന്റെ ഋ

ദ്യത്തെ തണുപ്പിക്ക.

വ. ഞാൻ പറയുന്നതിനെക്കാളും

അധികം നീ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ അ

റിഞ്ഞിരിക്കുകൊണ്ട്, നിന്റെ അനു
ഇനിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടുന്നതി

നായിട്ട്, അവനെ എന്റെ അടുക | സരണത്തിൽ ഇന്ക് നിശ്ചയമുണ്ടാ

ൽ പാപ്പിപ്പാൻ ഇനിക്കു മനസ്സുണ്ടായിട്ടു നിനക്ക എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

യിരുന്നു : വ.വ. ഇതല്ലാതെയും ഇനിക വാ

ഛ. എന്നാൽ നിന്റെ നന്മ നി | സ സ്ഥe തേയും ഒരുക്കികൊൾക:

ബന്ധത്താൽ എന്ന പൊലെ അല്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാ

മനഃപൂവത്താൽ തന്നെ ആകവാനാ തഥനകളാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽ

യിട്ട ഞാൻ നിന്റെ അഭിപ്രായം|കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു.

ക്രടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മനസ്സ| പമ്പ, ക്രിസ്റ്റ ചെയശുവിൽ എന്നൊട

ണ്ടായിരുന്നില്ല. ക്ര ചെട കാവൽപെട്ടവ നായ എപ്പ?

.ഠഭൂ നീ അവനെ എന്നെന്നെക്കും പ്രാസും,

കൈക്കൊളൈ ഞടുന്ന സംഗതിക്കായി | വര് എന്റെ സഹായക്കാരായ മ

ട്ട, പക്ഷെ കഠഞൊരു നെരത്തെ കുസും, അിസ്തുക്കുസും, ദെ മാസും,

ക് അവൻ പിരിഞ്ഞിരുന്നതായിരി, ലൂക്കൊസും നിനെ സല്പർിക്കുന്നു.

b് o . വ @ നമ്മുടെ കതാവ:യ യെഹൂ

.ആ ഇനി ഒരു ദാസനെ പൊലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ ു

അല്ല, ഭാസനെക്കാൾ ശൈജനാ തമ്വാട കൂടെ [ഇികട്ടെ.) ആ

യി, ഒരു പ്രിയ സഹൊദരനായി മെൻ.
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അപ്പൊസ്തോലനായ പൌലുസ

എബ്രായക്കാക്ക എഴുതിയ

6 ലബനം.

ഫ അായം.

. 6രം അവസാന കാലങ്ങളിൽ ക്രി

സ്ത പിതാവിന്റെ അടു കൽനിന്ന

്മുടെ അടുകലെക്കു വരുന്നു എ

നുള്ളത്. --ര അവൻ തൽസ്വഭാ

വ .8 ലും സ്ഥാനത്തിലും 6 ജൈവ

ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശൈഷ്നാകുന്നു

ംg,നു ുള്ളത്.

വുവത്ത് കൽ പല പ്രാവശ്യവും പ്

ല വ ധ അിലും ദീഘദ ഗിമാർ മൂല

മായി പിതാക്കന്മാരെ?ട സcസാൻ

ചിട്ടുള്ള ദൈവം -

വ. cഅം അവസാന നാളുകളിൽ

തന്റെ പുത്രൻ മൂലമായി നമ്മൊട

സംസാരിച്ചു. താൻ അവന്റെ സാക

ലത്തിനും അവകാശിയാകി വെച്ചു.

അവൻ മൂലമായി താൻ ലൊക്

ളെയു ഉണ്ടാക്കി :

മ്പ് അവൻ ആയവമെൻ റ മഹതപ

ത്തിന്റെ പ്രക് ശമായും, അവന്റെ റ

തൽസപഭാവ ിചെൻറ സാക്ഷാൽ പ്ര

തിമയ യും ഇിക്കൊണ്ടും, സകല

6 ഞയും തന്റെ ശക്തിയുടെ വച

നത്താൽ വഹിച്ചി,ിക്കൊണ്ടും, ത

നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളു

ടെ ശുദ്ധീകരണമുണ്ടാക്കിയതിന്റെ

6ശഷം. ഉയരത്തിങ്കൽ മഹതപത്തി

വെtറ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരുന്നു :

ര. ദൈവദൂതന്മാരെക്കാൾ എത്രയും

വിശെഷമുള്ള നാമത്തെ അവകാശ

മായi ലഭിച്ചുവൊ, അത്രയും അവ

ൻ അവഡെക്കാൾ ശ്രഷ്ടനായി തി

്നു.

@ എന്തെന്നാൽ അവൻ ദൈവദൂ

തന്മാഡിൽ ആരൊടെങ്കിലും, ന് എ

ന്ന നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചു എന്നും, പി

നെയും ഞാൻ അവന പിതാവാ

യും, അവൻ ഇനിഷ് പുത്രനായും

ഇിക്കുമെന്നും വല്ലപ്പൊഴും പറ

ഞ്ഞിട്ടുണ്ടൊ?

സ്ത്ര പിന്നെയും, അവൻ ആദ്യജാ

തനായവനെ ലൊകത്തിലെക്കു പ്ര

വെശ പ്പിക്കുമ്പോൾ, ദൈവദൂതന്മാർ

എ ലാവരും അവനെ വന്ദിക്കയും

വെ നെം, എന്ന പറയുന്നു.

9 വിശെഷിച്ചും തന്റെ ദൂതന്മാ

തെ ആത്മാക്കളായും, തന്റെ ശുശ്രൂ

ഷ കാരെ ഒരു അഗ്നlജപാലയuയും

ആക്കുന്നു, എന്ന അവൻ ദൈവദൂത

ാതെ കുറിച്ച് പറയുന്നു.

വ്വ എന്നാൽ അവൻ പുത്രനൊട

[പറയുന്നു.] ദൈവമെ, നിന്റെവ

സിംഹാസനം എന്നെന്നെ ക്കുമുള്ളത്

[ആകുന്നു.] ന്തിയുള്ള ചെങ്കൊൽ

നിനെ റ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചെങ്കൊൽ

[ആകുന്നു.]

ൻ നി നീതിയെ സ്റ്റെ ഹിക്കയും,

അനൂായത്തെ പകൈക്കുകയും ചെ

ു; അത്കൊണ്ട നിമെൻറ ദൈവ

മ'കന്ന ദൈവം നിന്റെൻറ ക്രട്ടക്കാ

തെക്കാളും നിന്നെ ആനന്ദതെലം

കൊണ്ടു അഭിക്ഷെകം ചെയ്തു.

ഫം വിശൈഷിച്ചും, കത്താവെ,നി

ആദിയിൽ ഭൂമിയെ അടിസ്ഥാന

6 പടുത്തി , മെൽലൊകങ്ങളും നി

ന്റെ കൈകളുടെ ക്രിയകൾ ആകു

ബ -

ം. അവ നശിച്ചുപൊകം; ന്

സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു താനും. അവ

ഒക്കെയും ഒരു വസ്രം പൊലെ പഴ

യതായിപൊകം;

ക്കൻറെ പുത്രൻ ആകന്നു, ഞാൻ ഇ .വ. അവയെ നീ ഒരു ഉടുപുടവ



ര്ണ്ണവൃ എബ്രായക്കാർ വ അ.

പൊലെ ചുരുട്ടുകയും, അവ മാറി

പ്പൊകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും നീ

യഥാ പ്രകാരമ1രിക്കുന്നു, നിന്റെ

സംവത്സരങ്ങളും ഒടുങ്ങുകയല്ല

.ംബ ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ

നിന്റെ പാദപീഠമാക്കുവൊളുത്തി

ന, എന്റെ വലത്തഭാഗത്തിങ്കൽ ഇ

രിക, എന്ന അവൻ ദൂതന്മാരിൽ ആ

തൊടെങ്കിലും വല്ലപ്പൊഴും പറഞ്ഞി

ട്ടുണ്ടൊ?

പരം അവർ എല്ലാവരും രക്ഷയെ

അവകാശമായന്മഭവിപ്പാനുള്ളവകാ

യിട്ട ശുശ, ഷ ചെയ്യുന്നതിന് അയ

കപ്പെട്ടവരായി, ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആ

ത്മാകൾ അല്ലയൊ?

വ- അഭഋായം.

.ം നാം യെശു ക്രിസ്തുവിങ്കൽ അനു

സരിച്ചിരിക്കെണ്ടു്താകന്നു എ

ന്നും,-6 അത അവന തന്റെ

മെൽ നമ്മുടെ പ്രകൃത യെ എടു

തൃകൊdംവാൻ കൃപ തൊന്നിയ

തകൊണ്ടാകനു എന്നും, -ഫ്ര.അ

ത വെണ്ടുന്നതായിരുന്നു എന്നും ഉ

ബ.

അത്കൊണ്ട നാം അവയെ ഒരി

കലും വിട്ടുകളയാതെ, നാം കെട്ടി

ട്ടില്ല കാഴ്വങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹാ

ജാഗ്രതപ്പെടെണ്ടിയവരാകുന്നു.

വ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവദൂത

ാരാൽ പറയപ്പെട്ട വചനം സ്ഥി

രമായിരികയും, സകല ലംഘനവും

അനുസരണകെടും നീതിയുള്ള പ്ര

തിഫലത്തെ പ്രാപികയും ചെയ്തു എ

ങ്കിൽ,

മ്പ് നാം ഇത്ര വലിയ അക്ഷയെ ഉ

ലാസിനമായി വിചാരിച്ചാൽ, നാം

എങ്ങിനെ തെറ്റി നില്പകം; ആയത

ആദ്ദ്യം കതാവിനാൽ പറയപ്പെട്ട

തുടങ്ങി, കെട്ടവരാൽ നമുക്കു സ്ഥിത

മാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

യാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും, പ

ല പ്രകാരമുള്ള അതിശയങ്ങളാലും,

തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പിശു-l. 9

താവിനെൻറ വരങ്ങളാലും സാക്ഷി

യായി നിന്നു?

@ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നാം കറി

-ജു പറയുന്നതായി, വരുവ.നുള്ള

ലൊകത്തെ അവൻ ദൈവദൂതന്മാക

കിഴാക്കീട്ടില്ല.

ആ എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ഒരു

ത്തൻ സാക്ഷിയായി പറയുന്നത് എ

തെന്നാൽ, മനുഷ്യന്റെ നീ ഒപ്പാൻ

അവൻ എങ്കിലും, മഷ്യന്റെ പുത്ര

നെ നീ ദഗ്ദപ്പാൻ അവൻ എങ്കിലും

എന്തു മാത്രമുള്ളൂ?

നീ അവനെ ദൈവദൂതന്മ:തെ

കാൾ അല്പം ചെറിയവനാക്കി : മഹ

തപത്താലും ബഹുമാനത്താലും അവ

നെ കിരീടം ധ:ിപ്പിക്കയും, നിന്റെ

കൈകളുടെ ക്രിയകളlമൈൽ അവ

നെ അധികാരിയാക്കുകയും ചെയ്തു.

വ്വ നീ സകലത്തെയും അവന്റെ

പാദങ്ങൾക്കു കീഴാക്കി. സകലത്തെ

യും അവന ക ഴാക്കിയതിനാൽ മ

നിനെയും അവന കീഴാക്കപ്പെടാ

ത്തതായി ഒശഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാ

ൽ ഇപ്പൊൾ സകലവും അവന ക

ഴാക്കപ്പെട്ടതിനെ നാം ഇനി കാണു

ന്നില്ല.

ൻ എന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ കൃ

പയാൽ എല്ലാവ്നും വെണ്ടി താ

ൻ മരണത്തെ ആസ്വദിക്കെണ്ടുന്ന

തിനായിട്ട, ദൈവദൂതന്മാരെക്കാൾ

അല്പം ചെറിയവനാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന

യെശു, അവൻ മരണമനുഭവിച്ചതി

നാൽ, മഹതപത്താലും ബഹുമാന

ത്താലും കിരീടം ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതി

ബ ബ കണുന്നു.

.ഥം എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽസകലവും

ആക് വെണ്ടിയും സകലവും ആരാ

ലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവൊ. ആയവ

ബ [അവക) ദൈവം ക്രടെ അട ൻ അനെകം പുത്രന്മാരെ മഹത്വ



എബ്രായക്കാർ സ്ഥ അ. ര'നൂൻ

ത്തിലെക ഉഠപ്രവെശിപ്പിക്കുന്നവ, ണ്ടുന്നതിനായിട്ട, സകലത്തിലും ത

നായി, അവരുടെ രക്ഷയുടെ അ; ന്റെ റ സഹൊദരന്മാക സഭശനാ

ധിപത യായവനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങ}യി തിരുന്നത് അവന വെണ്ടുന്നതാ

ലാൽ, പൂണ്ണനാക്കുന്നത് അവന യൊ !യിരുന്നു:

ശൃമായിരുന്നു. കച്ച അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ താ

ക. എന്തെന്നാൽ ശുദ്ധമാക്കുന്നവ |ൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട കഷ്ടമനുഭവി

നും ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നവരും ുത്ത അവൻ പരിക്ഷിക്കപ്പെ

വരും ഒരുത്തനിൽ നിന്ന[ആകുന്നു:}|ടുന്നവക സഹായിപ്പാൻ കഴിയുന്ന

ംരം സc ത'കായിട്ട അവൻ അ വനാകുന്നു. -

വരെ സഹൊദരന്മിത്തെന്ന വിളി മ്പ് അസ) 0്യം.

പ്പാൻ ലജ്പ്പെടാതെ, പറയുന്നു. S)

.പ ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എ| . ക്രിസ്തു മൊശൈയെക്കാൾ അധികം

ന്റെ സഹൊദരന്മാരൊട അറിയി യൊവ്വനാകുന്നു എന്നും._് അ

കം, സഭയുടെ മദ്യത്തിൽ ഞാൻ തകൊണ്ട് ജാം ക്രിസ്തുവിങ്കൽ വി

നiനെ സൂതിക്കും. ശപസിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ശിക്ഷെക്ക

ചമ്പ പ് rയും ഞാൻ അവനിൽ കഠിനപ്പെട്ട ുദയമുള്ള യിസ്രാ

ആശ്രയിച്ചിരിക.ം പ നെയും, ക| എലിനെക്കാളും നാം ശ് കൊക്ക

ണ്ടാലും, ഞാനും ദൈവം ഇനക ത | അധികം യൊകൃതയുള്ളവരാക

ന്നിട്ടുള്ള മക്കളും. മെന്നും ഉള്ളത്.

ഛ. ആയതകൊണ്ടു മകൾ മാംസ ആയത കൊണ്ട് ശുദ്ധമുള്ള സഹൊ

ത്തിനും രക്തത്തിനും ഒഹർ'യുള്ളവ ദരന്മാർായി, സ്റ്റത്തിൽനിന്നുള്ള

അിക്കൊണ്ട്, അവനും അപ്രകാരം |വ ജൂിക ഒഹിക്കാരായുള്ളൊതെ,

തന്നെ അവെ അംശക്കാരനായ തി|നാം അറിയിക്കുന്ന അപ്പൊസ്കൊല

ന്നു. അത് അ പ്രൻ മരണത്തിന്റെ |നും പ്രധാനാചാഴ്വനുമായുള്ള ക്രി

ശ കുതിയുണ്ടായിരുന്നവനായ പിശാ യെശുവ ചെന്നു വിചാരിച്ച നൊക്കു

ചിന്റെ മരണത്താൽ നശിപ്പ് പ്ലാ വ ർ;

നായിട്ടും, വ മൊഗെ അവന്റെ ഭവനത്തി

.ഠ@ ജീവനുള്ളപ്പൊൾ ഒക്കെയും മ ൽ ഒക്കെയും [വിശ്വാസമുള്ളവൻ

രണ ഭീതിയാൽ അടി-യിലകപ്പെ ആയിരുന്നത് പൊലെ തന്നെ, അ

ട്ട രുന്നവരെ എല്ലാവരെയും ഉ ഷാ, വൻ തന്നെ ആ ി വെച്ചിട്ടുള്ളവന

രണം ചെയ്യാനായിട്ടും തന്നെ ആ വിശ്വാസമുള്ളവനായിരുന്നു.

ബ. മ്പ എന്തെന്നാൽ ഭവനത്തെ പ

ചന്ദ്ര എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ണി ചെയ്തുവന ഭവനത്തെക്കാൾ എ

ദൈവദൂതന്മാരുടെ (സപഭാവത്തെ] ത്ര അധികം മാനമുണ്ടൊ, അത്ര അ

എടു ത്തില്ല സത്യ , എന്നാലും അവ ധികം ഇവൻ മൊസൈശ്യക്കാളും മ

ൻ അബ്രഹാമിന്റെ സന്ത,തിയുടെ ഫ തപത്തന യൊതൃനായി വിചാ

[സ്ഭവമെ ത്ത്] എടുത്തു. രിക്കപ്പെട്ടു.

9 ആയതകൊണ്ടു അവൻ ജന ര. ഒരൊതൊ ഭവനം ഒരൊരുത്ത

ങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക പരിഹാരം നാൽ പണിചെയ്യപ്പെടുന്നുവല്ലൊ;

ഉ ദ്ദാക്കു ാനായ ട്ട, താൻ ദൈവ എന്നാൽ സകലത്തെയും പണി ച

കായ്യങ്ങളിൽ കരുണയും വിശ്വാസ യൂവൻ ദൈവം [ആകുന്നു.]

പുമുള്ള പ്രധാനാചായ്യനായിരിക്കെ വിശെഷ ും പിമ്പ പറയപ്പെ

S s
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ടുവാനുള്ള കാഴ്വങ്ങൾക സാ ഘിയാ

യിട്ട, മാറ്റ ശ് ഒരു ഋശ്രഷ്കാരൻ

ുന്ന പൊലെ, അവപെൻറ ഭവന

ത്ത ൽ ഒക്കെയും വിശ്വാസമുള്ള വൻ

ആയ.രുന്നു സത്രം :

നു പ്രിസ്ത അവന്റെ ഭവനത്തിന

അധികാമുള്ള പുത്രൻ എന്നപൊ

ലെ അത്രെ: നാം ധൈയ്യത്തെയും

ആശയുടെ3 ആന്. ചെത്തയും അവ

സാനചെത്താളം ഉറപ്പായി പിടിച്ചു

കൊള്ളുന്നു .ങ്ക ൽ, അവന്റെ ഭവ

നം നാം തന്നെ ആകനു

f a കയാൽ (പരിശുദ്ധാത്മാ

വ . റയുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ഇന്ന

നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദത്തെ കെ

ൾക്കും എ.ങ്കിൽ,

നും പാപത്തിന്റെ വഞ്ചനയാൽ ക

ഠ1നപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട, ഇ

ന്ന എന്ന പറയുനെടപെത്താളം, ത

മ്മിൽ തമ്മിൽ ദിനം പ്രതി ബുദ്ധി

ഉപദെശിപ്പ് ൻ.

കര. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം നമ്മു

ടെ നിശ്ചയത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ

|അവസാനത്തൊളവും ഉറപ്പായി പി

|ടി കൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ, നാം ക്രി

സുവിന് ഒഹരിയുച്ഛ വാക്നു:

. @ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞി ഡിക്കൊ

ണ്ടു, ഇന്നു നിങ്ങൾ അവന്റെ ശ

ബ്ദ് അതു കൊക്കും എങ്ക ൽ, ന.ങ്ങളു

ടെ ഹൃദയങ്ങളെ , ക്രൈാധത്തിൽ എ

ന്ന പൊലെ. കഠിനപ്പെടുത്തരുത്.

.cത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ചിലർ

വ്വ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ, ക്രൊ കെട്ടാറെ, കൊപിപ്പിച്ചു : എന്നാലും

ധ ിലും, വനത്തിൽ പരീക്ഷ ദി മൊശെയാൽ എജിപ്തിൽനിന്ന് പു

വസത്തിലും എന്നപൊലെ, കഠിന റ്റപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരുമല്ല

പ്പെടുത്ത ൽ ത: . എന്നാൽ അവൻ നാല്പത് വ

ൻ അന്ന നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ക്ഷ കാലം എവതൊട കൊപ്ളു?

ag|നെ പരീക്ഷിക്കയും, എന്ന ശൈാ പാപം ചെയുവരൊടല്ലയൊ? അ

ധന ചെയ്തയും, എന്റെ പ്രവൃത്തി |വരുടെ ശരീരങ്ങൾ വനത്തിങ്കൽ

കച്ചെ നാല്പതു വഷകാലം കാണുക വെച്ച വീണുപൊയി.

യും ചെയ്യു.

ഥം ആ യതകൊണ്ടു ഞാൻ ആ സ

ന്ത്രിയൊട കൊപികയും, അവർ

ഐ പ്പൊഴും തങ്ങളുടെ ുലയത്തിൽ

'മെ റ്റിപ്പൊകന്നു എന്നും, അവർ

എന്റെ മാറ്റങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല

എന്നും, വ്വറുകയും ചെയ്യു.

.ം - അപ്രകാരം അവർ എന്റെ

് സൗഖ്യത്തിലെക്കു പ്രവെശിക്ഷയ ഋ,

എന്ന ഞാൻ എന്റെ കൊപത്തിൽ

സതൃം ചെയ്യ. ) - |
.ം സഹൈദ മ•തെ.ജീവനുള്ള

ക്കെ വരെത്ത വിട്ട മറിഞ്ഞു പൊക്

ന്നത രീ. അവ ശാസമുള്ളൊരു ദുഷ്ട

ച്ചു. ദയം നിങ്ങ8 ൽ വെച ഒരു ഞ

ന ലു ഉണ്ടാകാതെ ഇരിപ്പാൻ, സൂ,
ക്ഷ ു. കാൾവ ൻ.

കച്ച തന്റെ സൌച്ചെത്തിലെക്കു പ്ര

വെശികയില്ല എന്ന അവൻ വിശ്യ

സിക്കാത്തവരൊടഋാടത പിന്നെ എ

വതൊട സ്തൃം ചെയ്യു ?

.cൻ അങ്ങിനെ അവിശ്വാസത്തി

ന്റെ നിമിത്തമായിട്ടു തന്നെ അവ

ക് അകത്ത പ്രവെശിപ്പാൻ കഴി

ഞ്ഞില്ല എന്ന നാം കാണുന്നു.

ര് അുായം.

. ക്രിസ്ത്യാനിക്കാരുടെ സൌഖ്യം

വിശ്വാസത്താൽ സിലിക്കപ്പെട്ട

നത -4 വ. ദൈവ വാകൃത്തി

മെൻറ ശക്തി- മരം നമ്മുടെ വ

ലിയ പ്രധാനാ ചായ്യനായ ദൈ

വത്തിന്റെ പുത്രനായി പാപ

ത്ത് കി ല കല്ല ക്ഷiണതകളിലെക്ക

.ം. എന്നാലും നിങ്ങളിൽ ഒരുത്ത ഇൾ ുട്ടവനായ യെശു ജൂലമാ
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യിട്ട,-കനു നാം ധൈഴ്ചത്തൊ

ടെ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തി

ജൂബലക വെവാ6്കണു62നുo 6വാ

കാ6 മനും ഉള്ളത്. -

ആയതകൊണ്ടു അവന്റെ സെ

വൃത്തിലെക പ്രവെശിക്കുന്നതിന്,ന

മുക്കു വാശത്തം ശെഷിച്ചിരിക്കുമ്പൊ

ൾ, നിങ്ങളിൽ യാതൊരുത്തനും പി

ൻ നില്ക്കുന്നവനായി കാണപ്പെടാ

തെ ഇരിപ്പാൻ, നാം ഭയപ്പെടുമാറാ

ബ.

. എന്നാൽ അവരൊട് എന്ന പൊ

ലെ നമൊടും സുവിശെഷം അറി

യികപ്പെട്ടു. എങ്കിലും പ്രസംഗിക

പ്പെട്ട വചനം കെട്ടവരിൽ വിശപാ

സത്തൊട ക്രടെ സമ്മിശ്രപ്പെടായ്മ,

കൊണ്ടു, അവക പ്രയൊജനമില്ലാ

6ത ഇരുന്നു.

നു. എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചവരായ

നാം സൌകൃത്തിലെക്കു പ്രവെശിക്കു

നു, ഇപ്രകാരം അവൻ പറഞ്ഞു,

ലൊകാരംഭം മുതൽ പ്രവൃത്തികൾ തി

നിരുന്നു എങ്കിലും, അവർ എന്റെ

സൌഖ്യത്തിലെക്കു പ്രവെശിക്കും എ

ങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ക്രൈാധത്തിൽ

അപ്രകാരം സതൃം ചെയ്തു.

രം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ഒ

രു സ്ഥലത്തിൽ ഏഴാം ദിവസത്തെ

കറിച്ച ഇപ്രകാൻം പറഞ്ഞു, ദൈ

വം എഴാം ദിവസത്തിൽ തന്റെ

സകല പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നും സപ

സ്ഥമായി.

@ പിന്നെയും oരം [സ്ഥലത്തിൽ]

അവർ എന്റെ സൌജ്യത്തിലെക

പ്രവെശിക്കുമൊ.

നു അത്കൊണ്ടു ചിലർ അതിലെ

ക പ്രഖവശിക്കുന്നത് ശൈഷിച്ചിരിക്ക

കൊണ്ടും, ആതൊട മുമ്പെ സുവി

ശൈഷം അറിയിക്കപ്പെട്ടുവൊ, അ

വർ അവിശ്വാസത്തിന്റെ നിമി

ത്തമായിട്ട അകുത്ത പ്രവെശിക്കാ

തെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടും,

(പിന്നെയും ഇന്നു നിങ്ങൾ അ

വന്റെ ശബ്ദത്തെ കൊ എങ്കി

ൽ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠി

നപ്പെടുത്തരുത് എന്ന പറയപ്പെട്ട

പ്രകാം, അവൻ ദാവീദിൽ ഇത്ര

കാലം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശൈഷം, ഇ

ന്ന എന്നൊരു ദിവസത്തെ നിയമി

ബ.

വ്വ എന്നാൽ യെശു അവക സൌ

വൃത്തെ കൊടുത്തിരുന്നു എങ്ക ൽ, പി

ന്നത്തെത്തിൽ അവൻ മറെറാരു ദി

വസത്തെ കറിച്ച് പറയാതെ ഇരി

ക്കുമായിരുന്നു.

ൻ അത്കൊണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ

ജനത്തിന് ഒരു സൌബ്ലും ഇനി ഒശ

ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഥം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ

സൌഖ്യത്തിലെക പ്രവെശിച്ചവൻ,

ദൈവം തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ

നിന്ന സപസ്ഥമായ പ്രകാരം, താ

നും തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന

സപ്രസ്ഥമായിരിക്കുന്നു: )

ഥ.ം അത്കൊണ്ടു യാതൊരുത്തനും

അവിശ്വാസത്തിന്റെ ആ ദൃഷ്ടാന്ത

ത്തിൻ പ്രകാരം വീണുപൊകാതെ

ഇരിപ്പാനായിട്ട, നാം ഠനും സൌ

വൃത്തിലെക്കു പ്രവെശിപ്പാൻ ജാഗ്ര

തപ്പെട്ടിരിക്ക.

ഥവ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സൈദവ

ത്തിന്റെ വചനം ജീവനു.ള്ളതായും,

ശക്തിയുള്ളതായും, ഇരുമുനയുള്ളൊ

രു വാളിനെക്കാളും മൂഛയുള്ളതായും,

ലെ ഹിയെയും ആത്മാവിനെയും,

സന്ധികളെയും മജ്ജയെയും വിഭംഗി

ക്കുവൊളം കുത്തി.ുകെ.ക്കുന്നതായും,

ഫ്രദ്യത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭg

വങ്ങളെയും നിദാനിക്കുന്നതായുമു

2ള ത0കനും

കമ്പ അവന്റെ മുമ്പാകെ അപ്ര

തൃക്ഷമായ ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല: സക

ല കായ്യങ്ങളു.ം നപുക കണക്ക കാഴ്ച

മുണ്ടായിരിക്കുന്ന അവന്റെ കണ്ണ
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ര'5)വ. എബ്രായക്കാർ ട്ര അ.

കൾക നഗ്നമായും സ്പഷ്ടമായുമുള്ള

ബാബ്.

ഛ. ആകയാൽ സപ{hങ്ങളിലെക

.കടന്ന പൊയ വൈദവ പുത്രനായ

യെശു എന്ന ഒരു മഹാ പ്രധാനാ

ചായ്യൻ നമുക ഉണ്ടാകകൊണ്ടു നാം

നമ്മുടെ അനുസരണവാകിനെ ഉ

റപ്പായി പിടിച്ചുകൊൾക.

.=@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ

ബലഹീനതകളിൽ ക്രടെ പരിതപി

പ്പാൻ കഴിയാത്തവനായൊരു പ്ര

ധാനാചാഴ്ചൻ നമുകില്ല : പാപം

ക്രടാതെ നമ്മെ പൊലെ തന്നെ സ

കല കായ്യങ്ങളിലും പിക്ഷിക്കപ്പെ

ട്ടിരുന്നവനുണ്ടു താനും.

.ം്നു ആയതകൊണ്ടു നമുക്കു കരുണ

ലഭിപ്പാനായിട്ടും, തൽസമയത്ത് സ

ഹായിപ്പാനുള്ള കൃപയെ കിട്ടുവാ

നായിട്ടും, നാം കൃപാ സിംഹാസ

നത്തിങ്കലെക്കു ഡെയ്യത്തൊടെ ചെ

ല്ലുമാറാക.

G) അഡ്രായം.

ച നമ്മുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ആ

സവും ബഹ്രമാനവും.-ഫഫ ആ

യതിനെ അറിയുന്നതിനുള്ള അ

ജാഗ്രത ആകൊപിക്കപ്പെടുന്നത്.

എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് എ

ടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരൊരു പ്രധാനാചാ

യ്യൻ, താൻ പാപങ്ങൾക്കു വെണ്ടി

ദാനങ്ങളെയും ബലികളെയും നൽ

കെണ്ടുന്നതിനായിട്ട, ദൈവ കായ്യ

ങ്ങളിൽ മനുഷ്യ് വെണ്ടി നിയ

മിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു :

പ താൻ തന്നെ ബലഹീനതയാൽ

ചുറ്റപ്പെടുന്നത്കൊണ്ട്,അറിയാത്ത

വകായിട്ടും, വഴി തെറ്റിപൊയിട്ട

ള്ളവകായിട്ടും കരുണ തൊന്നുവാൻ

കഴിയുന്നവനാകുന്നു.

രമൊ, അപ്രകാരം തന്നെ തനിക്കാ

യികൊണ്ടും പാപങ്ങൾക്ക് വെണ്ടി

ബലി കഴികെണ്ടിയവനാകുന്നു.

രം അഹറൊൻ ഇരുന്നത് പൊ

ലെ, ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന

വനല്ലാതെ ആരും ം അം ബഹുമാന

ത്തെ തങ്കലെക് കൈക്കൊള്ളുന്നതുമി

♔ •

@ ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും പ്രധാനാ
ചായ്യനാകെണ്ടുന്നതിന്റെ തന്നെ താൻ

മഹതചപ്പെടുത്തിട്ടുമില്ല, നീ എന്റെ

പുത്രനാകുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ

ജനിപ്പിച്ചു എന്ന അവകെനാട പഒ

ഞ്ഞവൻ അത്രെ.

സ അപ്രകാരംബ ബ

ത്തിലും, നീ മെൽകിsസഖലകിന്റെ

ക്രമപ്രകാരം എന്നെനെക്കും ഒരുആ

ചായ്യനാകുന്നു, എന്ന അവൻ പറ

യുന്നു, -

5 ഇവൻ തന്റെ മാംസത്തിന്റെ

ദിവങ്ങളിൽ തന്നെ മരണത്തിൽനി

ന്ന രക്ഷിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളവങ്കലെക

താൻ ഉറച്ച നിലവിളിയൊടും ക

|ണ്ണനീരുകളൊടും ക്രടെ പ്രാത്ഥനക
ചാഴ്വസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാ

ജെ.യും അഖപക്ഷകളെയും ചെണ്ണ,

യും, താൻ ഭയപ്പെട്ടതിൽ കൊ

പ്പെടുകയും ചെയ്തു;

വ്വ അവൻ വൃത്രനായിരുന്നു എ

ങ്കിലും, അവൻ അനുഭവിച്ച കക്ട

ങ്ങളാൽ അനുസരണത്തെ പഠിച്ചു;

ൻ പൂണ്ണനായി തിനിട്ട്, അവൻ

തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവകം എല്ലാവ

ക്കും നിരൂരക്ഷയുടെ കാരണാനാ

യി ഭവിച്ചു,

.ഥം ദൈവത്താൽ കെമൽകിഖസാ

കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം പ്രധാനാചാ

ജുൻ എന്ന പെർ വിളിക്കപ്പെ5

ഫഫ അവനെ കുറിച്ചു പഠവാൻ

ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്വങ്ങൾ വളരെയും,

നിങ്ങൾ കൊപ്പാൻ മന്ദമുള്ളവരാ

മ്പ് അത ഹൈജുവായിട്ട അവൻ കകൊണ്ടു, അത്ഥം പറവാൻ വിഷ

ജനങ്ങൾകായികൊണ്ടു എത പ്രകാ മമുള്ളവയും ഉണ്ട്.



എബ്രായക്കാർ അ. ര്ദ്രന്ഥ

.ം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാലത്തെ ധിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തെ പി

നൊക്lയാൽ ഉപദെക്ടാകന്മാരായി നെയും ഇടാതെ ഇരിക.

രികെണ്ടുന്നവരായ നിങ്ങൾക്ക് ദൈ | ബ, ദൈവം അനുവാദം തന്നാൽ

വത്തിന്റെ വാകൃങ്ങളുടെ ആദ്യ ഇതിനെ നാം ചെയ്തു,യും ചെയ്യും.

സംഗതികൾ ഇന്നവയാകന്നു ഋന്ന് രം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരിക്കൽ

ഒരുത്തൻ പിന്നെയും ഉപദെശിപ്പാ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, സപ്റ്റത്തി

ൻ നിങ്ങൾക ആവശ്യമുണ്ട്: നിങ്ങ ങ്കൽനിന്നുള്ള ലാനത്തെ ആസ്പദിക

ക ബലമുള്ള ആഹാരത്തെ കൊണ്ടു യും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അംശി

ഋ, പാലുകൊണ്ട ആവശ്യമുള്ളവരാ

യി തീനും ഇരിക്കുന്നു.

കളായി തിരുകയും,

ആ ദൈവത്തിന്റെ നല്ല വാകൃ

കമ്പ. എന്താണ്ടെന്നാൽ പാൽ ക തെയും വരുവാനുള്ള ലൊകത്തി

ടിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നിതിയുടെ പ|സെർറ അധികാരങ്ങളെയും ആസ്

ചനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തവനാ |ദികയും ചെയുവസായവർ.

കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവൻ ശിശു | ഔ വിണ്ടുപൊയാൽ, അവരെ പി

ബ. |നെയും അനുതാപത്തിന പുതിയ

ഛ. എന്നാൽ ബലമുള്ള ആഹാരം താക്കുവാൻ കഴിയാത്ത കാഴ്ചമാക

മുതിന,വരായി, ശിലം ഹെത്തുവായി നു. അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര

ഗുൺലൈാഷങ്ങളെയും തിരിച്ചറിവാ

നായിട്ട അഭ്യാസപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങ

ളു.ള്ളവരായുള്ളവക് ഉള്ളതാകുന്നു.

നു അഡ്രായം.

ം വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു പിറകൊ

ട്ട വീഴാതെ.-ചു. സ്ഥിരതയൊ

ടും._.ഥവ. ദൈവത്തിങ്കൽ കാത്തി

രിപ്പാൻ ജാഗ്രതയൊടും ക്ഷമ

യൊടും ഇരിക്കെണമെന്നും._

ചമ്പ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ വൈദ

വം തന്റെ വാഗ്ദത്തിൽ മഹാ

നിശ്ചയമുള്ളവനാകുന്നു എന്നും

അവൻ ബുദ്ധി പറയുന്നത്.
-

അത്കൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ

പാഠങ്ങളുടെ വചനത്തെ വിട്ട,

നാം പൂണ്ണതയിലെക്കു നടന്ന, മരി

ച്ച ക്രിയകളിൽനിന്നുള്ള അനുതാപ

ത്തിന്റെയും, ദൈവത്തിലുള്ള വി

ശ്വാസത്തിന്റെയും,

വ ബഹിസ്തുകളുടെ ഉപദ്വൈശത്തി

റെൻറയും, കൈകകളെ കൈമൽ വെക്കു

ന്നതിന്റെയും, മരിച്ചവരുടെ ഉയി

്നെ തങ്ങൾക്കായി പിന്നെയും കുരി

ശിങ്കൽ തറച്ച, ലൊകാപവാദം വ

രുതുന്നത്കൊണ്ടാകുന്നു.

എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ തന്റെ മെ

ൽ പലപ്പൊഴും വരുന്ന മഴയെ കുടി

കയും, തന്നെ നന്നാക്കുന്നവക യൊ

, ശൃമുള്ള സസ്യത്തെ ജനിപ്പികയും

ചെയ്യുന്ന ഭൂമി ദൈവത്തിങ്കൽനിന്ന

അനുഗ്രഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു.

വ്വ എന്നാൽ മുള്ളുകളെയും മുൾപട

പ്പുകളെയും ജനിപ്പിക്കുന്നത തള്ളിക

ജയപ്പെടുന്നു, ശാപത്തിന് സമീപി

ം ഇ(ിക്കുന്നു. അതിന്റെ അവ

സാനം ഫുടപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

ൻ എന്നാൽ, പ്രിയമുള്ള വരെ, ഞ

ങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എങ്കി

ലും, ഏറ്റവും നല്ലതായും രക്ഷ

യൊട ക്രടുന്നതായുമുള്ള കായ്യങ്ങൾ

ഞങ്ങൾക നിങ്ങളെ കുറിച്ചു നിശ്ച

യമായിരിക്കുന്നു.

ചം എന്തെന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങ

ളുടെ പ്രവൃത്തിയെയും, നിങ്ങൾ ശു

ദ്ധമുള്ളവക ശുശ്രൂഷ ചെയുതിനാ

ലം , ചെയ്യുന്നതിനാലും, തന്റെ നാ

പ്പിന്റെയും, നിതൃമുള്ള നൂായവി മത്തിനായി കൊണ്ടു കാണിച്ചു ചെസ്സ്



ര'ഉര് എബ്രായക്കാർ അ.

ഹത്തിന്റെ പ്രയത്നത്തെയും മറന്നു

കളുവാൻ അവ നൂായമുള്ളവനല്ല.

ച്ച എന്നാൽ നിങ്ങൾ മടിയുള്ളവ

രാകാതെ, വിശപാസാത്താലും ക്ഷമ

യാലും വാശത്തങ്ങളെ അവകാശ

മായനുഭവിക്കുന്നവരെ പിന്തുടരുന്ന

വർാകെണ്ടുന്നതിനായിട്ട,

ചവ നിങ്ങളിൽ ഒത്തൊരുത്തൻ അ

വസാനത്തൊള്ളം ആശാബന്ധത്തി

ന്റെ പൂണ്ണനിശ്ചയത്തിനായി ആ

ജാഗ്രതയെ ത നെ കാട്ടുവാൻബ

d് ആഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

ഥന്മ, എന്തെന്നാൽ ദൈവം അബ്ര

ഹാമിന്ന വാശത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ,ത

ന്നെക്കാൾ വലിയവനെകൊണ്ടു സ

ത്യം ചെയ്യാനില്ലായിക്കൊണ്ടു ത

ന്നെ കൊണ്ടു തന്നെ സതൃം ചെയും

ഛ. ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച

അനുഗ്രഹിക്കയും, നിന്നെ വദ്ധിപ്പ

ച വദ്ധിപ്പിക്കയും ചെയ്യും സ്ത്രം എ

ന്ന പറഞ്ഞു.

.ം@ അപ്രകാരം അവൻ ലിഘിക്ഷ

മയൊട1രുന്നാറെ, വാശത്തത്തെ

പ്രാപിക്കയും ചെയ്യു.

.ം്നു എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യർ ശൈ

ഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആണയിടുന്നു സ

തൃം, സ്ഥിരം വരുതുന്നതിനായിട്ട

ആണ അവക സകല വിവാദത്തി

മൻറയും അവസാനവും ആകുന്നു.

. ഇതിനാൽ ദൈവം തന്റെ

ആ:്ലാചനയുടെ ഭെദമില്ലായ്മയെ

വാശത്തത്തിന്റെ അവകാശികൾക്ക

എറ്റവും പരിപൂണ്ണമായി കാട്ടുവാ

ൻ മനസ്സായി, അതിനെ ഒരു ആൺ

യാൽ ഉറപ്പിച്ചത് :

ഫവൃ ദൈവത്ത് ന ഭാഷ്ണ പറഞ്ഞു

ക്രടാത രണ്ടു മാറ്റാത്ത കാഴ്വങ്ങളാ

ൽ നമുക്കു മുമ്പാകെ വെക്കപ്പെട്ട നി

ക്കുന്ന ആശാബന്ധത്തെ പിടിച്ചു

കൊഠംവാൻ അഭയം പ്രാപിച്ചവ

അായ നമുക്ക ഉറപ്പുള്ള ആശ്വാസം

ചൻ ആ [ആശാബന്ധം] ന മുക

ആത്മാവിന്റെ ഒരു നക്രൻം പൊ

ലെ നിശ്ചയമായും സ്ഥിരമായും,

തിരെക്ക അകത്തായി ഉള്ളതിലെക്ക

പ്രഖവശിക്കുന്നതായും ഉണ്ട്.

വം അവിടെ ക്ക മുന്നൊടുന്നവനാ

യി, മെൽക്കിസെദെക്കിന്റെ ക്രമ

പ്രകാരം എന്നെനെക്കും ഒരു പ്രധാ

നാചായ്യനായി തിനവനായുള്ള യെ

ശു നമുക്കു വെണ്ടി അകത്ത പ്രവെ

ശിച്ചിരിക്കുന്നു.

9 അുായം.

ഥ ചെയശു ക്രിസ്തു മെൽകിസെദെകി

ന്റെ ക്രമപ്രകാരം ഒരു ആചായ്യ

നും,-കഥ അഹ്റൊന്റെ ക്രമ

ത്തിലുള്ള ആചായ്യന്മാരെക്കാളും മ

ഹാ അധികം ശൈഷ്ടനും ആ ക

നു എന്നുള്ള ത.

എന്തെന്നാൽ ഠരം മെര്കി സെദെ

ക സാലെമിന്റെ രാജാവും, അതു

ന്നതനാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആ

ചാഴ്വനുമായി [ഇരുന്നു :) രാടാക

ാതെ വധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തിരി

ച്ചു വരുന്ന അബ്രഹാമിനെ അവൻ

എതിതെറ്റു, അവനെ അനുഗ്രഹി

ക്കയും ചെയ്യു :

വ് അവനു അബ്രഹാം സകലത്തി

ലും പത്തിലൊര അംശം കൊടുക്കു

യും ചെയ്തു. അവൻ ആദ്യം അതു

ത്താൽ നീതിയുടെ രാജാവെന്നും,

പിന്നത്തെതിൽ സമാധാനത്തിന്റെ

ൻാജാവ എന്ന അതിഥമാകന സാ

ലെമിന്റെ രാജാവെന്നും പറയ

പ്പെട്ടവനായി ;

വ പിതാവില്ലാത്തവനായി, മാ

താവില്ലാത്തവനായി, വംശപാരമ്പ

ഴ്വമില്ലാത്തവനായി, അവന ടിവ

സാരംഭവും ജീവാവസാനവുമില്ലാ

തെ, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനൊട

സദൃശനാക്കപ്പെട്ട, എനും കരു ആ

ത ഭാകെണ്ടുന്നതിനാകുന്നു : ചാഴ്ചനായി നിലനില്ക്കുന്നു.



എബ്രായക്കാർ 9 അ. രുദ്ര)

രം ഇവൻ എത്രയും ശൈഷ്ണനായി

രുന്നു എന്ന വിചാരിച്ചുകൊൾവിൻ,

ഗൊത്രപ്രമാണിയായ അബ്രഹാമും

അവന കവച്ഛകളിൽ പത്തിലൊന്ന

കൊടുതുവല്ലൊ.

@ ലെവിയുടെ പുത്രന്മാരിൽ ആ

ചായ്യസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നവ

രും, നൃായപ്രമാണത്തിൻ പ്രകാ

രം, ജനത്തൊട്, അത് തങ്ങൾ അ

ബ്രഹാമിന്റെ കടിപ്രദെശത്തിൽ

നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിലും, തങ്ങളു.

ബട് സ ബാലഅCബo0ട തബ ബ

ത്തിലൊന്ന വാങ്ങിക്കൊഠംവാൻ ഒരു

കല്പനയുണ്ട സആും.

നൃ എന്നാൽ അവർിൽനിന്ന വം

ശം വിചാരിക്കപ്പെടാത്തവൻ അബ്ര

ഹാമിനൊട പത്തിലൊന്നു വാങ്ങി,

വാശത്തങ്ങളെ ലഭിച്ചവനെ അനു

ഗ്രഹികയും ചെയ്യു.

എന്നാൽ ഒരു തകവും ക്രടാതെ

വലിയവനാൽ ചെറിയവൻ അനു

ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ്വ വിശെഷിച്ചും ഇവിടെ മരിക്കു

ന്ന മനുഷ്യർ പത്തിലൊന്ന വാങ്ങു

ന്നു. അവിടെ അവൻ ജീവിക്കുന്നു

എന്ന സാക്ഷിപ്പെട്ടവൻ [വാങ്ങുന്നു)

ബ.

സ്. പിന്നെയും പത്തിലൊന്ന വാ

ങ്ങളുന്ന ലെവിയും അബ്രഹാമിൽ പ

- ത്തിലൊന്ന് കൊടുത്തു എന്നുള്ള പ്ര

കാൻം വറയാമമെല്ലാം

ചം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മെൽകി

സെലെക്ക് അവനെ എതിരെറ്റപ്പൊ

ൾ, അവൻ ഇനിയും തന്റെ പിതാ

വിന്റെ കടിപ്രദെശത്തിൽ ആയി

ബം

ച്ച എന്നാൽ ലെവിക്ക സംബന്ധി

ഷ ആചാകൃതപത്താൽ, (അതിൻ കീ

ഴിലല്ലെ. ജനം നൂായപ്രമാണ് ഞ

പ്രാപിച്ചത, ) തികച്ചിലുണ്ടായിരു

നു എന്നു വികിൽ, ഇനിയും അഹ

ടാതെ, മെൽക്കിസെദെക്സിന്റെ ക്ര

മപ്രകാരം മറെറാരു ആചാഴ്ചൻ ഉ

ണ്ടാകുവാൻ എന്തൊരു ആവശൃം?

ഫവ ആചായ്യതപം മാറി പൊയത

കൊണ്ടു, വ്വായപ്രമാണത്തിനും ഒ

രു മാറ്റം ഉണ്ടാകുവാൻ ആവശ്യമു

ണ്ടല്ലൊ.

ചമ്പ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ • അം കാ

♔ങ്ങൾ ആതെ കുറിച്ചു പറയപ്പെടു

ന്നുവൊ അവൻ മറെറാരു ഗൊത്ര

ത്തിന സംബന്ധിച്ചവനാകുന്നു, അ

തിൽനിന്ന് ഒരുത്തനും ബലിപീഠ

ത്തിങ്കൽ പരിചാരകം ചെയ്തിട്ടില്ല.

ഛ. എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ കരാ

വ യെഹൂദിയായിൽനിന്ന ഉദിഷ്ട

എന്നുള്ളത സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ആ ഗൊ

ത്രത്തെ കുറിച്ച മൊശെ ആചായ്യത്വ

ത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വസ്തുവും പ

റഞ്ഞിട്ടില്ല.

ച@ പിന്നെയും മറെറാരു ആചാ

യ്യൻ മെൽക്കിസെദെകിന്റെ സാദൃ

ശ്യപ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ, അ

ത പിന്നെ എത്രയും അധികം സ്പ

ക്ട്രമായിരിക്കുന്നു,

ംൻ ഇവൻ ജഡം സംബന്ധിച്ച

കല്പനയുടെ വൃായപ്രമാണത്തിൻ

പ്രകാരമല്ല, അവസാനമില്ലാത്ത ജീ

വന്റെ ശക്തിയീൻ പ്രകാരം ത

ന്നെ ആകി വെക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു.

.25 എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ മെ

ൽകിസെദെക്കിന്റെ റ ക്രമപ്രകാരം

എന്നെ ചെന്നക്കും ഒരു ആചായ്യനാക

നു എന്ന അവൻ സാക്ഷികരിക്കു

ബ.

.പ്ര എന്തെന്നാൽ മുമ്പിലത്തെ ക

ല്പന, അതിന്റെ ബലഹീനതയു

ടെയും അപ്രയൊജനത്തിന്റെയും

നിമിത്തമായിട്ട, തള്ളപ്പെടുന്നു സ്

തൃം. -

ചൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വൃായ

പ്രമാണം ഒന്ന്നെയും പുതിയാ

റൊന്റെ ക്രമപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെ കിയിട്ടില്ല, എറ്റവും നല്ല ആശാ



ര്:5ന്ന എബ്രായക്കാർ വ്വ അ.

ബന്ധത്തിന്റെ പ്രവെശനമത്രെ.

അതിനാൽ നാം ലൈവത്തിനെൻറ് |

അടുക്കൽ സമീപിക്കുന്നു.

ബ വിശെഷിച്ചും അവൻ ആണ

ക്രടാതെ [ആചാഴ്ചൻ) ആക്കപ്പെട്ടി

രുന്നില്ലാത്തത് എത്രയൊ,

വ-്ഥ ( എന്തെന്നാൽ അവർ ആണു

ക്രടാതെ ആചായ്യന്മാരാക്കപ്പെടുന്നു;

എന്നാൽ ഇവൻ, നി മെൽക്കിസെ

ദൈകിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നെ

നെക്കും ഒരു ആചാവ്വനാകുന്നു എന്ന

കരiാവ ആണയിട്ടഅനുത്പികയു

മില്ല എന്ന് അവനൊട പറഞ്ഞവ

നാൽ ആണയൊട ക്രടി തന്നെ. )

വ.വ. അത്രയും അധികം യെശു വി

ശൈഷമുള്ള നിയമത്തിന്റെ ഉത്തര

വാദിയായി തിന്നു.

വമ്പ പിന്നെയും മരണത്താൽ നി

ല നില്ലാൻ അനുവദിക്കപ്പെടായ്ക്കു

കൊണ്ടു, അവർ പല ആചാഴ്വാ

ായിരുന്നു സത്യം :

വര. എന്നാൽ ഇവന,താൻ എന്നെ

നെക്കും നിലനില്ക്കുന്നത്കൊണ്ട്, മാ

റlപൊകാത്ത ആചായ്യത്പം ഉണ്ട്.

വ@ എന്നത്കൊണ്ടു അവന് ത

ന്റെ മൂലമായി ദൈവത്തിന്റെ അ

ടുകൽ വരുന്നവരെ അവസാനത്തൊ

ളം അക്ഷിപ്പാനും കഴിയും, അത് എ

ഞ കൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ അവക

വെണ്ടി പ്രാത്ഥന ചെയ്യുന്നതിന് എ

നെനെക്കും ജീവിക്കുന്നു.

വന്നു എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ പരിശു

ല. അം, ദൈാഷമില്ലാത്തവനും, കറ

യില്ലാത്തവനും, പാപികളിൽനിന്ന

വെ&പെട്ടവനും, സപ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ

ഉന്നതനായവനുമായി, ഇപ്രകാര

മുമെള്ളഃരു പ്രധാനാചാഴ്ചൻ നമുക്ക

്യാവൃനായി :

ലെ, ദിനം പ്രതിയും ബലി കഴി

പ്പാൻ അവന് ആവശ്യമില്ല. എന്ത

കൊണ്ടെനാൽ തന്നെ തന്നെ ബലി

കൊടുത്തപ്പൊൾ അവൻ ഇതിനെ

ഒരികൽ ചെയ്യുവല്ലൊ.

വവ്വ എന്തെന്നാൽ നൂായപ്രമാണം

ബലഹീനതയുള്ള മനുഷ്യരെ പ്ര

ധാനാചാഴ്ചനാരായിട്ടാക്കുന്നു; എ

ന്നാൽ നൂയപ്രമാണത്തിന്റെ ശൈ

ഷം ഉണ്ടായ ആണയുടെ വചനം

എന്നെനെക്കും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട പു

ത്രനെ ആകി വെക്കുന്നു.

വച്ച അഭജൂായം.

ബ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിതൃമായുള്ള ആ

ചാഴ്വസ്ഥാനംകൊണ്ട ലെവിസം

ബന്ധമായുമുള്ള ആചാഴ്വസ്ഥാന

വും.-9 നിതൃമായുള്ള നിയ

മം കൊണ്ടു നിതൃമല്ലാത നിയ

മവും തള്ളപ്പെടുന്നത്.

എന്നാൽ പറയപ്പെട്ട കാഴ്വങ്ങളുടെ

തുക ഇതാകന്നു : നമുക്ക് ഇപ്രകാരമു

ള്ള പ്രധാനാചായ്യൻ, സപ്റ്റങ്ങളിൽ

മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തി

ന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നവ

നും,

വ ശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലെയും, മനു

കൃനല്ല, കരീാവ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ള

സതൃ ക്രടാരത്തിലെയും ശുശ്രൂഷാ

അനും ഉണ്ട്.

മ്പ, എന്തുകൊണ്ടെനാൽ ഒരൊരു

പ്രധാനാചാതുൻ വഴിപാടുകളെ,

യും ബലികളെയും കഴിപ്പാൻ ആ

കി വെകപ്പെടുന്നു. അത്കൊണ്ട

നിവെദിപ്പാൻ വല്ലതും ഇവന്നു. ഉ

ണ്ടാകുന്നത് ആവശ്യമായി.

രം അവൻ ഭൂമിയിലിരിക്കുന്നു എ

ന്നുവരികിൽ, ആചായ്ലനായിരിക്കു

വ6 മുമ്പെ തന്റെ റ സ്പന്ത പാപ!യില്ല, അതെന്തുകൊണ്ടൂന്നാൽ നാ

ങ്ങൾക്ക് വെണ്ടlയും പിന്നെ ജന |യപ്രമാണ പ്രകാരം
വഴിപാടുക

ങ്ങളുടെ (പാപങ്ങൾക വെണ്ടിയും] | ജെ. കഴിക്കുന്ന ആചാർ ഉണ്ട്:

ആ പ്രധാനാചാഴ്ചന്മാർ എന്ന പൊ @ ഇവർ സപറ്റകാഴ്വങ്ങളുടെ ഭ



എബ്രായക്കാർ ൻ അ. ര'ത്രക്ര

ജന്തത്തിനും നിഴലിനും ശുശ്രൂഷ

ചെയ്യുന്നു. കൂടാതത്തെ രിപ്പാൻ മൊ

ശൈ ഭാവിച്ചപ്പൊഠം, നീ സകലത്തെ

യും പവ്വതത്തിൽ നിനക്ക കാണിക

പ്പെട്ട മാതൃക പ്രകാരം ബ് ബ

ജൂാൻ നൊക്കുക, എന്ന അവന ദൈ

വ നിയൊഗമുണ്ടായ പ്രകാരം ത

ബ.

ന്നു എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ അവന എ

റ്റവും നല്ല വാശത്തങ്ങളുടെ മെൽ

ചട്ടമാക്കപ്പെട്ടതായി, എത്ര വിശൈ

ഷമായുള്ള നിയമത്തിന്റെ മദ്ധ്യ

സ്ഥനാക്നുവൊ, അത്ര വിശൈഷ

മുള്ള ശുശൃഷയെയും പ്രാപിച്ചു.

എന്തെന്നാൽ ആ ഒന്നാമത്തെ

[നിയമം) കുറ്റം ക്രടാതെ ഇരുന്നു

എങ്കിൽ, പിന്നെ അാണ്ടാമത്തെതിന

സ്ഥലം അനെപ്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല.

വ്വ എന്ത.കൊണ്ടെന്നാൽ അവരെ

കുറ്റപ്പെടുത്തിട്ട, അവൻ പറയു

നു, കണ്ടാലും, നാളുകൾ വരുമെന്ന

കതാവ് പറയുന്നു. അപ്പൊൾ ഞാ

ൻ യിസ്രാഎൽ ഭവനത്തൊടൂം ചെയ

ഫ്രദായുടെ ഭവനത്തൊടും ഒരു പു

തിയ നിയമത്തെ ചെയ്യും.

ൻ ഞാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാ

തൊട്, അവരെ എജിപുലൈശത്ത

നിന്ന ക്രട്ടി കൊണ്ടുവരുവാൻ കൈ

പിടിച്ച ദിവസത്തിങ്കൽ, ചെയ്തിട്ടു

ള്ള നിയമത്തിൻ പ്രകാരമല്ല, അ

തെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽഅവ8 എന്റെ

നിയമത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിന്നിട്ടി

ല്ല, ഞാനും അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല

എന്ന കരാവ പറയുന്നു.

.ഠം എന്നാൽ ആ ദിവസങ്ങളുടെ

ശൈഷം ഞാൻ യിസ്രാഏൽ ഭവന

ചെത്താട ചെയ്താൻ ഭാവിക്കുന്ന നിയ

മം ഇതാകന്നു എന്ന കത്താവ് പറ

യുന്നു; ഞാൻ എന്റെ നൂായപ്രമാ

നൊങ്ങളെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ

കി, അവയെ അവരുടെ ഹൃദയ

കും, അവർ ഇനിക്ക ജനമായുമിനി

ക്കും

ച്ച ഒഡൊരുത്തൻ തന്റെ തന്റെ

അയല്ലാതനും, ഒരൊരുത്തൻ ത

റെൻറ തന്റെ സഹൊദരനും, ക

താവിനെ അറിക എന്നു പറഞ്ഞ,

ഉപദെശികയുമില്ല : അതെന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ അവരിൽ ചെറിയവൻ

മുതൽ വലിയവൻ വരെ എല്ലാവ

രും എന്നെ അറിയെണ്ടിവരും.

ചവ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ

അബട അനൂായങ്ങൾക ബ

ണായുള്ളവ നാകം, അവരുടെ പാ

പങ്ങളെയും അവരുടെ അകൃത്രങ്ങ

ളെയും പിന്നെ ഒകയുമില്ല

ചമ്പ ഒരു പുതിയ നിയമം എന്ന

പറയുന്നതിനാൽ, അവൻ മുമ്പില

ത്തെതിനെ പഴയതാക്കി. എന്നാൽ

ജിണ്ണമായും പഴക്കം ചെന്നതായുമു

ള്ളത ക്ഷയിച്ചുപൊകവാൻ സമീപ

മായിരിക്കുന്നു.

ൻ അഋായം.

ം നൂായപ്രമാണത്തിന്റെ കമങ്ങ

ളു.ം അക്തബലികളു.ം.--ക ക്രി

സ്തുവിൻറ രക്തത്തിനും ബലി

ക്കും വളരെ താണ്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു

എന്നുള്ളത്.

അത്കൊണ്ടു മുമ്പിലത്തെ നിയമ

ത്തിനും ദൈവശുശ്രൂഷയുടെ കമ

ങ്ങളും, ലൊകം സംബന്ധിച്ച ഒരു

പരിശുദ്ധ സ്ഥലവും ഉണ്ടായിരുന്നു

സതൃം.

വ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

ത്തെ കൂടാരം തികപ്പെട്ടു. അതിൽ

ബ്നബ

| നിലവിളക്കും, മൈശയും, കാഴ്ച അ

പ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു; ആയത

ശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന പറയപ്പെടുന്നു.

ന. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ തിരശ്ശീ

, ലെക്കു പുറത്ത ശുദ്ധത്തിനും ശുദ്ധമെ

ന്ന ചൊല്ലപ്പെടുന്ന ക്രടാരം ഉണ്ടാ

ങ്ങളിലും എഴുതി, അവക ലൈവമാ യിരുന്നു :



രുവു എബ്രായക്കാർ ൻ അ.

- ിസ്തു വരുവാനുള്ളരം ആയതിന പൊന്നു:ു:ു. ♔ന്നാ

ധൂപകലശവും, പൊൻു ു. ്. ബം സൃഷ്ടിയുടെ അല്ല എ

ണ്ട മുഴുവനും മൂടപ്പെട്ട നിയമത്തി ുന്നിട്ട, രുളായി, കൈകൾ കൊ

ന്റെ പെട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന ് ടാതെ, ഏറ്റവും വലി

തിൽ മന്നാ എന്നത വെകപ്പെട്ട ചൊ ഞണ്ടു തിക്ക ട്ടു ം തികവുമുള്ള ക്രടായ

ൻ പാത്രവും, തളിത്തതായുള്ള ♔ ു എന്റെ വ്യ

ഹ്റൊന്റെ കൊല്ലം, നിയമത്തി "ാം.--ു. ബ
Q വ_ലകകളു.ഠ, തമെൻറ്

:്. കരുണ്ണയുടെ:::::

ആസനത്തെ നിഴലിക്കുന്ന്. [നമുക്കു വെ

ത്തിന്റെ കെരുബികളും♔ |് ിതൃമായുള്ള വിണ്ടെടുപ്പി

രുന്നു: അവയെ കുറിച്ച പ്രത്യെകം, ജ ) ്: പ്രവൈശിഷ്ട്.

പ്രത്രെകം പഠവാൻ ഇപ്പൊൾ ന"ു ബ

മുക കഴിയുന്നതല്ല. ദൂടെയും കൊലാടുകളുടെയും ബ

ആ) എന്നാൽ ഇക്കാഴ്വങ്ങൾ ജപ്രകാ ് ദ്ധിയുള്ളവരുടെ മെൽ ത

തം രീകപ്പെട്ടതിന്റെ ശെഷം,് പശുകിടാവിന്റെ ചാ

{ദൈവ) ശുശ്രൂഷ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ് ്ു; ശുചീകരണ

ആചാഴ്വമോർ ഒന്നാമത്തെ ക്രടാൻ : ദ്ധമാകുന്നു എങ്കിൽ,

ത്തിലെക്ക് എപ്പൊഴും കടന്നു. ബ' ാത്മാവ മൂലമായി തന്നെ

5 എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെതിലെക്ക ് :് ബ

സംവത്സരത്തിൽ ഒരികൽ പ്രധാ. താ ി റ്റു കൊടുത്തവനായ

നാചാഴ്ചൻ മാത്രം ചെന്നു,്:് അക്തം, നിങ്ങഠം ജി

രക്തം കൂടാതെയല്ല, അതിനെ അ ക്ര ജു ദൈവത്തെ സെവികെണ്ടു

വൻ തനിക്ക വെണ്ടിയും, ജനത്തി്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സാ

ന്റെ തെറ്റുകൾക വെണ്ടിയും നി |്മ്യക് വബ

വെദിച്ചു: ാബം

ല ്രം- ക്രടാരം നിലയൊ'ത്രു"്തിന്

ടിരിക്കുവൊളം, മഹാ ശുദ്ധ സ്ഥല| ഫ@ ്.ം: നിയ

ത്തിനുള്ള വഴി ഇനിയും പ്രാഗ്ദി. :്. ലംഘനങ്ങളുടെ വി

പ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനെ പ്പരിശുദ്ധാ: ിനായി മരണം മൂലമായി

ത്മാവ സ്പഷ്ടമായി കാണിച്ചു: :് നിരൂാവകാശ

ൻ ആയത് അക്കാലത്തെക്കു ൻറ വാശത്തത്തെ കൈകൊ

ന്തമായിരുന്നു, അതിൽ ിപ്പ്: ബ ന്നതിന, പുതിയ നിയമത്തി

ളും ബലികളും കഴിക്കപ്പെട്ടു.:്:് ആകനു.

ശുശ്രൂഷ ചെയൂവനെു ്) എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ മർണാ

സംബന്ധിച്ച പുണ്ണനാക്കുവാ പ് എവിടെയാക്നുവൊ, അ

ഴിയാതെ, -l ് വിടെ പത്രികകാൻറെൻറ മരണമു

ചം ഭക്ഷണങ്ങളിലും പാന: ണ്ടാകുവാൻ ആവശ്ശ്യമുണ്ട്.

ളിലും, പലവിധു ഫ്) എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യർ

ജഡകമങ്ങളിലും മാത്രം ഇ ിമി തിന്റെ ശൈഷം മ അടറുപത്രി

നല്ല ചട്ടമാക്കുന്ന കലയ്ക്കുള്ള ഫ് -ല ള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ പത്രി

മത്തപ്പെട്ട കാഴ്വങ്ങൾ ആയിരുന്നു. | ക ബലമു



എബ്രായക്കാർ ഫo അ. ര9ൻ

കാരൻ ജീവനൊടിരിക്കുന്ന സമ

യ ത അത് അശഷം ബലമില്ല.

ത്തതാകുന്നു. -

, വൃ അത്കൊണ്ട ഒന്നാമത്തെ[നി

യമം) രക്തം കൂടാതെ പ്രതിഷ്ഠിക്ക

.ളെപ്പറുതുമില്ല.

.ംൻ എചെതന്നാൽ മൊഗെ നൂായ

പ്രമാണത്തിൻ പ്രകാtം സകല ക

ല്ല : യെയും സകല ജനത്തൊടും പ

റഞ്ഞതിന്റെ സൈശഷാ, അവൻ പ

ശുവിൻ കുട്ടികളുടെയും കൊലാടുക

ളുടെയും രക്തത്തെ, വെള്ളത്തൊട്ടും,

ചുവന്ന ആട്ടതൊമ്ചൊroാടും, അം

സൊപ്പിനൊട ക്രടെ, എടുത്ത്, പു

സ്തക ത'മൈലും സകല ജനത്തിനെ

ലു ത ിച്ച, പറഞ്ഞു.

വം ഇർ ദൈവം നിങ്ങൾക്കു ക

ിച്ചിട്ടുള്ള നിയമത്തിലെ രക്തം ആ

ബ

പച വിശൈഷിച്ചും അപ്രകാരം ത

ന്നെ അവൻ ക്രടാരത്തിനെല്ലം, ദൈ

വ ശുശ്രൂഷെ ുള്ള സകല പാത്രങ്ങ

ള നെല്ലോ രക്തം തa.'ു.

വ.വ. നൂായ പ്രമാണത്തിൻ പ്രകാ

രം മ'ക വ ുകൾ ചെ*യും രക്തം

കെ ണ്ട ശു ിയാകപ്പെടുകയും ബ വ

യ്യുന്നു. രക്തചൊരിച്ചിൽ ക്രടാതെ

വിമൊചനവുമില്ല.

വ ന. അത്കൊണ്ടു സപ;ങ്ങളിലെ

കാഴ്വങ്ങ ളുടെ മാതിരികൾ ഇവയെ

കൊണ്ടും ; എന്ന രീ സ {hകായ്യങ്ങൾ

തന്നെ ഇവയെ കാ X നല്ല ബലിക

ളെ ചൊണ്ടും ശുദ്ധിയാക്കപ്പെടുന്ന

ത ആവശ്യമായിരുന്നു.

വും എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു നെരിയു

ള്ളവയുടെ പ്രതി നിധികളാകുന്ന

രൈകവെ ലയു ുള്ള ശു ധ സ്ഥലങ്ങി

ലെക്കു പ്രവൈപ ിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊൾ

ദൈവ ത ഹെൻറ സന്നിധാന തിൽ

നമുക്കു വെ ി പ്രതൃ ക്ഷനാകുവാൻ.

സപു ഞ'ലെ ക്രൈ തു '

യുടെ അ കരുചെത്താടും ക്രടെ സംവ

സ അം തൊ.ം ശുദ്ധസ്ഥലത്തിലെക

പ്രവെശിക്കുന്നതണപാലെ, ഇവൻ

പലപ്പൊഴം തന്നെ താൻ ബലിം,കാ

ടുക്കെണ്ടുന്നതിനുമല്ല;

വ.ആ അ പ്രകാരമായാൽ അവൻ

ലൊകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മുതൽ

പലപ്പൊഴും കഷ്ടമനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാ

കെണുമല്ലൊ; എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ ഒ

രിക്കൽ ലൊകാവസാന അിങ്കിൽ അ

വൻ തന്റെ ബലിയെ കൊണ്ടു പാ

പത്തെ നിവാരണം ചെയ്യാനായി

ട്ട പ്രതൃക്ഷനായി.

വ9 വിശെഷിച്ചും ഒരിക്കൽ മരി

ക്കുന്ന തും, അതിൻറ ശൈഷം വി

ധ യും എത പ്രകാരം മനുഷ്യക നി

യമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവൊ,

വവ്വ അ പ്രകാരം തന്നെ ക്രിസ്തുവും

പലരുടെയും പാപങ്ങളെ വഹി

പ്പാൻ ഒരികൽ ബലി നൽകപ്പെട്ടു:

അവനെ നൊക്കി കാക്ക നവ ♔ അ

കൊയി അവൻ പാപം കൂടാ

തെ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം പ്ര:ജ്യബ

കയും ചെ 9, •

്ഥO അഭഷായം,

ക നൂായ പ്രമാണത്തിലെ ബലിക

ളുടെ ക്ഷീണത്.- വ. ക്രിസ്തുവി

ന്റെ ശി 0ം ഒരിക്കൽ നൽക

പ്പെട്ടതിന്റെ ബലി, --ര. പാ

പങ്ങളെ എന്നെകം നീക്കിയി

ക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.

എന്നാൽ വരുവാ അദള നന്മകളു.

ടെ ഒരു നിഴലല്ലാതെ കായ്യങ്ങളുടെ

സാക്ഷാൽ പ്രതിമയില്ലായ്മ,കൊ ു,

വ്വായപ്രമാണത്തിന് തങ്ങൾ എ

പ്പൊഴും സംവത്സരം തൊ.ം കഴി

ച്ചുട്ടുള്ള ബലികളെ കൊണ്ട അടു

ആവരുന്നവരെ ഒരു നാളു.ം പൂണ്ണ

ന്മാർാക്കുവാൻ കഴികയില്ല.

വ അപ്രകാരമായാൽ അവ കഴിക്ക

വ.@ പ്രധാനാചാഴ്ചൻ മറുള്ളവ പ്പെ. ന്നത നിന്നുചൊകയല്ലയൊ?



ര്വ്വം എബ്രായക്കാർ ഫം അ.

അതെന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ആരാധന ... പിന്നെ ഒരൊരു ആചായ്യൻ

കാർ ഒരിക്കൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതി ദിനം പ്രതിയും ശുശ്ര ലോ ചെയ്യു

ന്റെ 6ശഷം അവ 3. പിന്നെ പാ കൊണ്ടും പാപങ്ങളെ ഒരു നാളും

പങ്ങളുടെ മനൊബൈാധം ഉണ്ടാ നീക്കികളുവാൻ വഹിയാത്ത ബലി

കുന്നതായിരുന്നില്ല. കളെ പലപ്പൊഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടും

ന. എങ്കിലും ആ [ബ്ല ലികളിൽ) നില്ക്കുന്നു :

സംവത്സരം തൊറും വീണ്ടും പാപ ; .വ. എന്നാൽ ഇവൻ, താൻ പാ

ങ്ങളുടെ ഒരു ഒമ്മ ഉണ്ട പങ്ങൾക വെണ്ടി ഒരു ബലിയെ

രം എന്തെന്നാൽ കാളകളുടെയും കഴിച്ചിന്റെ ശൈലം, ഫു തെ. നെ

കൊലാടുകളുടെയും രക്തം പാപ ക്കും ചെ6്ലവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗ

ങ്ങളെ നിക്ഷികളുവാൻ കഴിയുന്നത് അിങ്കൽ ഇരുന്നു :

് • | .ം. അന്ന മുതൽ തന്റെ ശത്രുക

@ അതുകൊണ്ട് അവൻ ലൊകത്തി!് തന്റെ പാലപീഠമാക്കപ്പെടുപൊ

6 ലക വരുമ്പൊൾ, പറയുന്നു, ബെ ഉത്തിനു കാതൃകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ലിയെയും വഴിപാടിനെയും നീ ഇ| ഛ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ബ

ഛിച്ചില്ല. എന്നാൽ നി ഒരു ലെഹ , ലിയാൽ അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടു

ത്തെ ഇനിക്ക ഒരുചിട്ടുണ്ട്: |ന്നവരെ എന്നെക്കും പുണ്ണാതാക്കി

നൂ ഫൊമങ്ങളിലും പാപത്തിന് യിരിക്കുന്നു.

വെണ്ടിയുള്ള ബലികളിലും നിനക്കു ്ഥ.G) [അതിന്] പരിശുദ്ധാത്മാ

ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല. |വും നമുക്ക് ഒരു സാക്ഷിയാ കന്നു :

അപ്പൊൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. (പു എന്തെന്നാൽ അവൻ മുരഞ്ച് പറ

സ്തകത്തിലെ കാണ്ഡത്തിൽ എന്നെ ക ഞതിന്റെ ഒശ്ഷമായി,

റ കൂ എട തിയിരിക്കുന്നു, ) കണ്ടാ ചന്ദ്ര രം ദിവസങ്ങളുടെബ

ലും, ദൈവ മെ, ഞാൻ നിന്റെ ഇ ഞാൻ അവനൊട ചെയ്യാൻ ഭാവി

ക്ടത്തെ ചെയ്യാൻ വരുന്നു. കുന്ന നിയമം ഇതാകനു. എന്ന ക

വ്വ .മൽ (ബ്രായപ്രമാണ പ്രകാ ത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ

രം കഴിക്കപ്പെട്ടന്നവയായുള്ള,) ബ നൂായപ്രമാണങ്ങളെ അവരുടെ

ല യെയും വഴിപാടിനെയും, ഹൊ ഹൃദയങ്ങളിലെക്ക് ആക്കി, അവയെ

മ ദൈളെയും, പാപത്തിനു വെണ്ടി അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ എഴുതും:

യുള്ള ബലികളെയും നീ ഇഛിച്ചിട്ടു ച9 അവരുടെ പാപങ്ങളെയും

മ ല്ല, അവയിൽ നിന - ഇഷ്ടമുണ്ടാ അവരുടെ അകൃതൃങ്ങളെയും ഇനി

യിപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാറെ, | ഞാൻ ഒകയുമില്ല.

ൻ അതിന്റെ ശൈഷം അവൻ പ് ചവ്വ എന്നാൽ ഇവയുടെ മൊച

റഞ്ഞു, കണ്ടാലും, ചെലവമെ, ഞാൻ നം എവിടെയാകുന്നുവൊ, അവി

നിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ചെയ്താൻ വരു ടെ ഇനി പാപത്തിന വെട് ഒരു

ന്നു അവൻ രണ്ടാമത്തെതിനെ സ്ഥി ബലിയുമില്ല

രം വരുത്തുവാനായിട്ട, ഒന്നാമ കൻ അത്കൊണ്ടു, സഹൈാദരന്മാ

് ഞതിനെ നീക്കികച്ചയുന്നു. തെ, യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അകത്തും

.ഠം •രം ഇഷ്ടത്താൽ, യെശു ക്രി മൂലം മഹാ ശുദ്ധ സ്ഥല അിലെക്ക്,

സ്തുവിന്റെ ശരി.ം ഒ.oിക്കൽ ചെലി വ.ം അവന്റെ ജഡമെന്ന പൊ

കഴിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, നാം ശുദ്ധ രുaായുള്ള തിരശ്ശീലയാൽ അവ &

ാക്കo/8-lട്ടവയാകുന്നു. |നമുക്കു പ്രതിഷ്ടപ്പെടുത്തിയ, പൂതി
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യതും ജീവനുള്ളതുമാകുന്ന വഴിയാ തെ രണ്ടു മൂന്ന സാക്ഷികളാൽ മരി

യി പ്രഖവശിപ്പാൻ നമുക്കു ഡെയ്യം ുവല്ലൊ.

ഉണ്ടാക കൊണ്ടും, വൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ ച

പ. ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിവിട്ടി കളകയും, താൻ എതിനാൽ

മൈൽ ഒരു പ്രധാനാചായ്യൻ ഉണ്ടാ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുവൊ, ആ നിയ

ക്കൊണ്ടും, |മത്തിന്റെ രക്തത്തെ ശുദ്ധമില്ലാത്ത

വ.വ. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ദുമന വസ്തുവെന്ന നിരൂപികയും, കൃപയു

സ്സാക്ഷിയിൽനിന്ന തളിക്കപ്പെടുക ടെ ആത്മാവിനെ നിണ്ടിക്കയും ചെ

യും, നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധ ജലം, യുവൻ എത്രയും അതികഠിനമായു

കൊണ്ടുകഴകപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊ ള്ളശിക്ഷെക യൊതൃനായി വിചാ

ണ്ടു, നാം സതൃമുള്ള ഹൃദയത്തൊ ിക്കപ്പെട്ടവനാകമെന്ന നിങ്ങൾ നി

ടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂണ്ണ നി, രൂപിക്കുന്നു? -

ശ്ചയത്തിൽ അടുകൽ ചെല്ലെണം. | .ം എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രതിക്രി

വാ നാം ചഞ്ചലം കൂടാതെ ന യ എന്റെ റതാകനു, ഞാൻ പകരം

മുടെ ആശാബന്ധത്തിന്റെ അനു. വീട്ടുമെന്ന കതാവ് പറയുന്നു എ

സസണു വാക്സിനെ മുറുക പിടിക്കെ അം: പിന്നെയും കരാവ് തന്റെ

ണം; (എന്തെന്നാൽ വാഗ്ദത്തം ജനത്തൊട നൂായം വിസ്ത്രിക്കും എ

ചെയൂവൻ വിശ്വാസമുള്ളവനാക' നും പറഞ്ഞവനെ നാം അറിയുന്നു.

ന്നു :) | ബേ. ജിവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ

വര. ഗ്രെഹത്തിനും നല്ല പ്രവൃത്തി ഒകൈകളിൽ വീഴുന്നത ഭയങ്കരമാക

കൾക്കും ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്, നു.

നാം തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിചാരിച്ചു .വ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ച

്ക06ള്ള ബനും : മാക്കപ്പെട്ടാറെ, കഷ്ടങ്ങളുടെ മഹാ

വ@ നാം ഒന്നിച്ചക്രടുന്നതിനെ, ചി പൊരിനെ സഹിച്ച, മുമ്പിലത്തെ

ലക്കുള്ള മയ്യാദപ്രകാരം, ഉപെക്ഷി ദിവസങ്ങളെ ഒതുകൊൾവിൻ:

കാതെ, നാൾ സമീപിക്കുന്നതിനെ ബന ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ദകളാ

എത്ര അധികമായി കാണുന്നുവൊ, ലും ഉപദ്രവങ്ങളാലും നിങ്ങൾ കൌ

അത്രയും അധികം തമ്മിൽ തമ്മിൽ തുക കാഴ്ചയാക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നുവ

ബുദ്ധി ഉപദെശികെണം. ജൊ, ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇ

വ.ജ എന്തെന്നാൽ നാം സതൃത്തി പ്രകാരം നടത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഒഹ

ന്റെ അറിവിന്റെ പ്രാപിച്ചതിന്റെ അ1ക്കാരായും തി ന:രുന്നുവല്ലൊ.

ശൈഷം, മന്സ്റ്റൈാടെ പാപം ചെ ബര എന്തെന്നാൽ എന്റെ ബന്ധ

യ്യുന്നു എങ്കിൽ, ഇനി പാപങ്ങൾക്കു നങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടി പരിതാ

വെണ്ടി ഒരു ബലിയും ശഷിച്ചിര) പപ്പെടു, സുത്തിൽ എറ്റവും ന

ക്കുന്നില്ല, | ഋതായും നിലനില്ക്കുന്നതായുമുള്ള സ

വ9 നൂായവിധിക്കും പ്രതിയൊ ബത്ത നിങ്ങൾക ഉണ്ട് എന്ന നി

(ികളെ ഭക്ഷിച്ചുകളുവാൻ ഈ ിക്കു ങ്ങളിൽ തന്നെ അറിക്കൊണ്ടു, നി

ന്ന അഗ്നിയുള്ള oരംകെല്ലക്കും ഭയങ്ക ഞങ്ങൾക്കുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അപഹാര

രമായുള്ള കാത്തിരിപ്പ മാത്രമെയു; തെത്ത സന്തൊജത്തൊടെ ഏറ്റു.

മല്ല. | നl@ അത്കൊണ്ടു വളരെ പ്രതി

വ-വ്വ മൊബൈശയുടെ വൃായപ്രമാണ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നതായുള്ള നിങ്ങളു.

ത്തെ നിരസിച്ചുവൻ കരുണ കൂടാ ടെ വൈധവ്വത്തെ തള്ളിക്കളയരുത്.

'I' {
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ബനൂ എന്ത,കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങ

് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തെ ചെ

ജ് തീർിട്ട, വാശത്തത്തെ പ്രാപി

കെ ുന്നതിനായിട്ട, നിങ്ങൾക്കാ

മ കൊണ്ട ആവശ്ശ്യം ഉണ്ട്.

ന എന്തെന്നാൽ ഇനി ഒരു അ

ല്പകാലവും വരുന്നവനും, വരും താ

മസികയുമില്ല

ന വൃ എന്നാൽ നീതിമാൻ വിശ്വാ

സത്?ാത ജീവിക്കും. എങ്കിലും അവ

ൻ പിൻ വാങ്ങുന്നു എങ്കിൽ, അവ

നിൽ എന്റെ റ ആത്മാവ്iന ഇഷ്ടമു

ണ്ടാകയില്ല.

മ്പൻ എന്നാൽ നാം നാശത്തിന

പിൻ വാങ്ങുന്നവരിലുള്ളവരല്ല. ആ

ത്മരക്ഷെnക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവരിലു

ള്ളവരത്രെ ആകന്നത്.

ഥ.ഥ ആ ു,ായം.
ല്ല)

ച വിശ്വാസം ഇന്നതാകുന്നു എന്നുള്ള

ത. - നു വിശ്വാസം കൂടാതെ ന

മുക്ക ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാ

ൻ കഴികയില്ല എന്നുള്ളത - 9

വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ.

എന്നാൽ വിശ്വാസം ഇഛികപ്പെ

"ടു കാഴ്വങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും, കാ

ണപ്പെടാത്ത കാഴ്വങ്ങളുടെ സാക്ഷി

ബൊധവും ആകന്നു.

വ അത് നാലല്ലൊ മൂപ്പന്മാക് ഒരു

നല്ല യശസ്സ ലഭിച്ചത്.

ന വ ശ്വാസത്താൽ. നാം മെലവ

ത്തിന്റെ വാക്കിനാൽ ലൊകങ്ങൾ

ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതകൊണ്ട്, കാണപ്പെ

ടുന്ന കായ്യങ്ങൾ പ്രതൃക്ഷമായിരിക്കു

ന്ന കായ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കപ്പെ

ട്ടില്ല എന്ന തിരിച്ചറിയുന്നു.

രം വിശ്വാസത്താൽ ഹബെൽകായി

നെക്കാളും എറ്റവും ശെഷമായുള്ള

ബലിയെ ദൈവത്തിന കഴിച്ചു.ബ

തിനാൽ അവന ദൈവം അവ

ന്റെ ദാനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി കൊടു

ലഭിച്ചു. അതിനാൽ അവൻ മരിച്ചി

ട്ട ഇനി പഠകയും ചെയ്യുന്നു.

ആ വിശ്വാസത്താൽ ഫഖനാഖ മര

ണത്തെ കാണാതെ ഇൽ പ്പാൻ മാ

റ്റികൊള്ളപ്പെട്ട : ദൈവം അവ

നെ മാറ്റികൊണ്ടുതിനാൽ, അവ

ൻ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട

നാൽ അവ ന്റെ റ മാറ്റത്തിനു മുമ്പെ

അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദ് പി

.ു എന്നഅവൻ സാക്ഷി പ്രാപിച്ചു.

നൂ എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ

[ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ ക

ഴിയുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

ദൈവത്തിന്റെ റ അടുക്കൽ വരുന്ന

വൻ അവനുണ്ടെന്നും, അവൻ ത

നെ താല്പയ്യത്തൊടെ അതെന_ഷി

ക്കുന്നവക സമ്മാനം നൽകുന്നവനെ

നും വിശ്വസിക്കെണ്ടിയവനാകുന്നു.

ഈ വിശ്വാസത്താൽ നൊഹ ഇനി

കാണപ്പെടാത്ത കായ്ക്കുഖള കറി

ച്ച തനിക്ക ദൈവനിയൊഗ2ണ്ടാ

യതകൊണ്ട്, ഭയപ്പെട്ടു. തന്റെ ഭ

വനത്തിന്റെ അക്ഷെക്കായികൊണ്ടു

ഒരു പെട്ടകം തിരുത്തു. അതിനാൽഅ

വൻ ലൊകത്തെ ശികൊ വിധി

ു, വിശ്വാസത്താലുള്ള നിരിക അ

വകാശിയായി തീരുകയും ചെയ്യു

വ്വ വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം,

പിന്നെ തനിക്ക അവകാശമായി ല

ഭിപ്പാനുള്ള സ്ഥലത്തിലെക്കു പുറപ്പെ

ട്ട പൊകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടതകൊ

ണ്ടു, അനുസരിച്ചു; താൻ ഇതെന്ന ട

ചെത്തക്ക വെ_ാക നു എ.ന അഠിയ9

തെ, പുറപ്പെട്ടപൊകയും ചെയ്തു.

ൻ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ-വാ

Cദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട ദെശത്തിൽ, ഒ

രു പർലെശത്തിൽ എന്ന പൊലെ,

വാത്ത, ആ വാശത്തത്തിന് അവ

ചെനാട് ക്രടെ അവകാശികളായ ഇ

സ്സാക്കിനൊടും യാക്കൊബ് നൊടും

ക്രടെ ക്രടാസങ്ങളിൽ വസിച്ചുകൊ

്തുകൊണ്ടു, നീതിമാനെന്ന സാക്ഷി | ണ്ട ഇരുന്നു.
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. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അടി രുടെ ദൈവമെന്ന പറയപ്പെടുവാ

സ്ഥാനങ്ങളുടൊരു പട്ടണത്തിനാ I ന്റെ ലജപ്പെടുന്നില്ല. എന്തു കൊണ്ടെ

യി അവൻ'കാത്തിരുന്നു, അതിന്റെ |നാൽ അവൻ അവ4, ഒരു പട്ടണ

നിമാതാവും ഉണ്ടാക്കുന്നവനും ദൈ |തെത്ത ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

വം [ആകന്നു. .ു വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം,

..് വിശ്വാസ ഞാൽ സാറാ എന്ന താൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പൊൾ. ഇ

വും താൻ സന്തതിയെ ഉത്ഭവിപ്പി സ്റ്റാക്സിനെ ബലിയായി നൽകി:

ക്കുന്നതിന ശക്തിയെ പ്രാപിച്ചു. പ്രാ ്ഥവ് ഇസ്റ്റാക്കിങ്കൽ നി സെൻറ സന്ത

യംചെന്ന കഴിഞ്ഞാറെ ഒരു പുത്ര തി വിളിക്കപ്പെടും എന്ന ആതെ ക

നെ പ്രസവിച്ചു, അതെന്തുകൊണ്ടെ റിച്ച കല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവൊ, തനി

ന്നാൽ വാഗ്ദത്തം ചെയൂവനെ വിക ആ ഏകജാതനായ [പുത്രനെ]

ശാസമുള്ളവനെന്ന അവൾ നിരൂ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രാപിച്ചവൻ ബ

പിച്ചു. ലിയായി നൽകി.

ചവ ആയതകൊണ്ട ഒരുത്തനിൽ ഛൻ മരിച്ചവരിൽനിന്നും അവ

നിന്ന, മനിച്ചവനെ പൊലെ ഉള്ള നെ ഉയ തെഴുനില്പിപ്പാൻ ദൈവം

വനിൽനിന്നും തന്നെ, സംഘത്തിൽ ശക്തിയുള്ളവൻ എന്ന വിചാരിച്ചു;

.ആകാശത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊ അവിടെനിന്നും അവൻ അവനെ

ലെയും, സംഖ്യയല്ലാത്ത സമുദ്രകര ഒരു സാദൃശൂത്തിൽ പിഗ്രഹിച്ചു.

യിലെ മണൽ പൊലെയും [സന്ത വം വിശ്വാസത്താൽ ഇസ്റ്റാക്കു യാ

തി] ജനികയും ചെയ്യു | കൊബിനെയും എശായെയും വരു

ഥന. ഇവർ എല്ലാവരും വാദആ|വാനുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ കുറിച്ച അനു

ങ്ങളെ പ്രാപിക്കാതെ, ദൂരത്തിങ്കൽ ശ്രഹിച്ചു.

വെച്ച [അവയെ] കാണുകയും, അ ഫ വിശ്വാസത്താൽ യാക്കൊബ,

വയിൽ-നിശ്ചയമുണ്ടാകയും, [അവ താൻ മരിക്കുമ്പൊൾ. യൊസെഫി

യെ] ആലിംഗനം ചെയ്തു,യും, ത ന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒഡൊരുത്തനെ

ങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അനൂാരും പര അനുഗ്രഹിച്ചു. തന്റെ വട യുടെ

ദെശികളും ആകുന്നു എന്ന അറിയി അറ്റത്തിനെത് [ചാൽ) വന്ദിക്കയും

കയും ചെയ്തുകൊണ്ട്,വിശ്വാസത്തൊ ചെയ്യു

ടെ മ ിക്കയും ചെയ്തു. വ്വ വിശ്വാസത്താൽ യൊസൈഫ്,

ഛ. എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്രകാ താൻ മ ിക്കുമ്പൊൾ, യിസ്രാ എൽ

രമുള്ള കായ്യങ്ങളെ പറയുന്നവർ ത പുത്രന്മാരുടെ പുറപ്പാടിനെ കുറിച്ച

ങ്ങൾ ഒരു നാടിന്റെ അചെനപക്ഷി ഒധപ്പെട്ട രി, തന്റെ അസ്ഥികളെ

ക്കുന്നു എന്ന പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. കുറിച്ച കല്പന കൊടുക്കയു ചെയ്തു.

ഫ@ വിശൈലിച്ചും അവർ വിട്ട വന വിശ്വാസത്താൽ മായെശ, ജ

പൊന്നിട്ടുള്ള [ദെശത്തെ] നിരൂപി നിച്ചപ്പെ ൾ, അവനെ റ മാതാപി

ച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ, തിരികെ പൊക താiാ,ാൽ മൂന്ന മാസം ഒളിപ്പിക

ന്നതിന് അവക സമയമുണ്ടാകമാ പ്പെട്ടവനായിരുന്നു, അതെന്തുകൊ

യിരുന്നു സത്യം. ടെണ്ടന്നാൽ അവൻ ചെസൗന്മയ്യമുള്ള

ച്ൗ എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ അവർ എ | പെതൽ എന്ന അവർ കണ്ടു. രാ

റ്റവും നല്ലൊരു നാടിനെ, ഒരു ജാവിന്റെ കല്പനയെ ഭയപ്പെട്ടുതു

പരഖലശത്തെ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കു മില്ല.

നു: ആയതകൊണ്ടു ദൈവം അവ | പര വിശ്വാസത്താൽ മൊശ,താൻ

T t 2
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-

പ്രാപുനായപ്പൊൾ, പറഒവിന്റെ എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഗിയ്ക്കുദിയൊന്റെ

പുത്രിയുടെ പുത്രൻ എന്ന ചൊല്ല' യും, ബാറാകിനെൻറയും, ശിംശൈാ.

| റെ{റയും, യെപൂായുടെയും, ദാവീ

വ@ പാപത്തിന്റെ അനിതൃമായു! ദിന്റെയും, ശമൂവെലിന്റെയും, ദി
ള്ള അനുഭവമുണ്ടാകുന്നതിനെക്കാൾ, ഘദിമാരുടെയും വസ്തുതകളെ വി

ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തൊട ക്രടെ വരപ്പെടുത്തുവാൻ പൊയാൽ, ഇ

കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ തന്നെ നിക കാലം കഠയും :

പ്പെട്ടതിനെ നിരസിച്ചു:

തെരിഞെടുത്ത്,

വന്നു എജിപ്തിലുള്ള നിക്ഷെപങ്ങ ഞeളെ ജയിച്ചു

മ്പമ്പ ഇവർ വിശ്വാസത്താൽ രാജ്യ

, നീതിയെ നടത്തി,

ളെക്കാളും ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ദയെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ പ്രാപിച്ചു, സിംഹ

അധികം സാത്ത എന്ന നിരൂപി

.ുകൊണ്ടു ഇരുന്നു: എന്തകൊണ്ടെ

ന്നാൽ പ്രതിഫലത്തിങ്കൽ അവൻ

നൊകിയിരുന്നു.

വ ഈ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ രാ

ജാവിന്റെ ക്രൈാധത്തെ ഭയപ്പെടാ

തെ, എജിപ്തിനെ വിട്ടു വന്നു : എ

ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാണപ്പെടാത്ത

വനെ കാണുന്നത്.പൊലെ, അവൻ

ഉറപ്പായി നിന്നു.

വവ്വ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ, ക

ടിഞ്ഞുൽ ജനിച്ചവരെ സംഹരിക്കു

ന്നുവൻ ത്തവരെ തൊടാതെ ഇരി

പ്പാനായിട്ട, പെസഹായെയും അ

ക്തം തളിക്കുന്നതിനെയും കഴിക്കയും

ചെയ്യു.

വൻ വിശ്വാസത്താൽ അവർ ചെ

ങ്കടലിൽ കൂടി ഉണങ്ങിയ [ഭൂമിയി

ൽ ക്രട്] എന്ന പൊലെ കടന്നു

പൊയി; ആയതിനെ എജിപ്തിക്കാർ

ചെയ്താൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ട മുങ്ങിപൊ

കയും ചെയ്യ.

ബം വിശ്വാസത്താൽ യെറിഫൊ

വിന്റെ മതിലുകൾ എഴ ദിവസ

ങ്ങൾ ചുറ്റും വളയപ്പെട്ടാറെ വീ

ണുപൊയി.

മ്പ്ഥ വിശ്വാസത്താൽ അാവാബ് എ

ന്ന വെശ്ശാസ്ത്രീ ചാരന്മാരെ സമാ

ധാനത്തൊടെ കൈക്കൊണ്ടിട്ട്, അ

വിശ്വാസികളൊട ക്രടെ നശിഷ്ട

പൊയില്ല.

|

ങ്ങളുടെ വായകളെ അടെച്ചു.

മ്പരം അഗ്നിയുടെ ബലത്തെ കെടു

ത്തി, വാളിന്റെ മുച്ചയിൽനിന്ന്

തെഠറി,ശക്തിഹീനതയിൽനിന്ന ശ

ക്തിപ്പെട്ടു,യുദ്ധത്തിൽ ശക്തിമാന്മാ

രായി തിനു, അനൂഠമാരുടെ പട

സൈന്ദ്രങ്ങളെ അവജയപ്പെടുത്തി.

ബ@ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ മിച്ചവ

തെ പിന്നെയും ഉയിലെത്തഴുനീറ്റ

വർായി പരിഗ്രഹി മറ്റ് ചില

രും, തങ്ങൾ എറ്റവും നന്നായിട്ടു

ളൊരു ഉയിപ്പിനെ അനുഭവികെ

ണ്ടുന്നതിന, അക്ഷയെ സികനികാ

തെ, ദണ്ഡികപ്പെട്ടു:

മ്പനൂ മറ്റു ചിലരും മഹാ നിന്ദക

ളുടെയും കരടാവുകൊണ്ടുള്ള അടി

കളുടെയും, അത്രയുമല്ല ബന്ധന

ങ്ങളുടെയും കാവലുകളുടെയും പരി

ക്ഷയെ അനുഭവിച്ചു :

ബ9 കല്ലെടുകൊണ്ടു, വാളിനാൽ

അറുകപ്പെട്ടു. പിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. വാ

ളിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട : ആട്ടിൻ തൊ

ൽകളെയും കൊലാടുകളിൻ തെ ൽ

കളെയും പുതെച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരി

-ജു : മുട്ടുള്ളവരായി, ഉപദ്രവപ്പെട്ട

വരായി. കഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു:

മ്പവൃ ( അവക ലൊകം യൊശ്ശ്യമാ

യിരുന്നില്ല :) അവർ വനങ്ങളിലും,

പവതങ്ങളിലും, ഗുഹകളിലും, ഭൂമി

യുടെ ഗഹ്വരങ്ങളിലും വലഞ്ഞ ന

ബ.

മ്പ.വ. ഇനി ഞാൻ എന്തു പറയും? മ്പൻ വിശൈഷിച്ചും ഇവർ എല്ലാ
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വരും, വിശ്വാസത്താൽ ഒരു നല്ല പാപത്തിന്റെ നെരെ പൊരുതി

യശസ്സിനെ ലഭിച്ച, വാശത്തത്തെ കൊണ്ട്, എ ഉത്ത നിന്നിട്ട ഋ.

പ്രാപിച്ചില്ല. | @ വിശേഷിച്ചും പുത്രാനൊട

രം എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവ& ന എന്ന പൊലെ നിങ്ങളൊട പറയു

മെ കൂടാതെ പരിപൂണ്ണതപ്പെടാ ന്ന ഉപദൈശവാകൃത്തെ നിങ്ങൾ മ

തെ ഇ(ിപ്പാനായിട്ട, ദൈവം നമു റന്ന ിക്കുന്നു, എന്റെ പുത്ര, കാ

ക് വെണ്ടു. എറ്റവും നന്നായിട്ടുജൊ വ ചെയ്യുന്ന ശിക്ഷയെ അല്പമായി

രു കാഴ്വത്തെ മുൻ വിചാരിച്ചിരിക്കു വിചാരിക്കരുത്, നി അവനാൽ ശാ

ബം സിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പൊൾ ആലസൃ

പ്പെടുകയുമരുത :

ഫവ അഭ്യായം. നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കത്താവ്,

താൻ സ്റ്റൈഹിക്കുന്നവന്റെ ശിക്ഷിക്ക

യും, താൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന പുത്ര

ഒരു ബുദ്ധി ഉപദെശം.--വ്വ ് ു.്്
പഴയതിനെക്കാളും പുതിയ നി ് നിങ്ങൾ ശിക്ഷയെ സഹിച്ചാൽ,

യമം നന്ന എന്നുള്ളത്. ദൈവം നിങ്ങളെ9ട പുത്രന്മാരൊ

ട എന്ന പൊലെ പെരുമാറുന്നു. എ

ആയതകൊണ്ട നാമം സാക്ഷികളു. നകൊണ്ടെന്നാൽ പിതാവ് ശിക്ഷി

ടെ ഇത്ര വലിയ മെഘത്താൽ ചുറ്റ കാത്ത പുത്രൻ എവനുള്ളൂ?

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്കൊണ്ട, നാം സ്ക വൃ എല്ലാവരും ഒഹിക്കാരായിരി

ല ഭാരത്തെയും, നമെ നന്നായി ചു. കുന്ന ശിക്ഷ കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നു എ

റ്റി ഞെരുക്കുന്ന പാപത്തെയും ന് ിൽ, നിങ്ങൾ കൌലടയന്മാതാക

കി കളഞ്ഞ, നമുക്കു മുമ്പൈ വെക്കപ്പെ നു, പുത്രന്മാരല്ല.

ട്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടത്തെ ക്ഷമയൊടും ക്ര ന് വിശേഷിച്ചും നമ്മെ ശിക്ഷി

ടെ ഒ്ടി, |ച്ചവർായി, നമ്മുടെ ജഡത്തിന്റെ

വ വിശ്വാസത്തെ ആരംഭിക്കുന്നവ പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്,

നായും നിവ്വ ത്തി വരുതുന്നവനായു അവന്റെ നാം വണങ്ങുകയും ചെ

മുള്ളയെശുവിങ്കലെക്കു നൊക്കികൊ യൂ : നാം ആത്മാക്കളുടെ പിതാവിന

ണ്ടിൽിചൊം; അവൻ തനിക്കു മുമ്പാ എറ്റവും അധികം അനുസരിച്ചിരി

കെ വെകപ്പെട്ട സ്താക്ഷത്തിനാ കയും, ജീവിക യും ചെയ്യെണ്ടായൊ?

യിട്ട ലജയെ വെറുത്ത, കുരിശിനെ ചം എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അവർ

സഫിക്കയും, ദൈവത്തിന്റെ സിം | കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് ബൊ

ഹാസനത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് |ധിച്ച പ്രകാരം (നമെ) ശിക്ഷിച്ചു

ൽ ഇരിക്കയും ചെയ്തു. സത്യം; ഇവൻ ്നാം] അവന്റെ

ബ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളു. ശുദ്ധിക്ക ഒ ഹിഷാർ കണ്ടുന്നതി

ടെ മനസ്സുകളിൽ ആലസ്യപ്പെട്ട ന, നമ്മുടെ പ്രയൊജനത്തിനായി

ക്ഷിണപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട, ട്ട അത്രെ

പാപികളിൽനിന്ന് ഇപ്രകാരമുള്ള ദു | ചു. എന്നാൽ ശിക്ഷ ഒക്കെയും ത

സ്തകങ്ങൾ ത വെർറ ഖനത്തെ ഉണ്ടാ | ൽക്കാലത്തെക്കു സഞൊഷമായിട്ടുള്ള

യതിനെ സഹിച്ചവനെ വിചാരി തല്ല, ദുഃഖായിട്ടുള്ളത ഗ്രെ, എന്ന കാ

പ്പിൻ. - ണുന്നു ; , ; ിലും പിന്നത്തെ,ത രീ അ

. ഇടവിടാതെയുള്ള വിശ്വാസത്തി

നും കുമെ ക്കും ശുദ്ധിക്കുമായിട്ട

അ നിങ്ങൾ ഇനി രക്തതെതാളും, |തിനാൽ അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടവക അത്
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നിതിയുടെ സമാധാന ഫലത്തെ

ബ്,

.വ. ആയതകൊണ്ടു ക്ഷീണിച്ച

പൊയ കൈകളെയും, തളന്നുചെ9

യ മുഴങ്കാലുകളെയും പിന്നെയും ഉ

്യര്തുവിൻ ,

ചമ്പ മുടന്തനായിരിക്കുന്നത് വഴി

തെറ്റ് വൊകാതെ, അത് വി ശൈ

ഷാൽ സപ്രസ്ഥമാകെണ്ടുന്നത് ന, നി

ങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾക്ക് നെരെയുള്ള

വഴികളെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിൻ.

.ംരം എല്ലാവ തൊടും സമാധാന

ത്തെയും ശുദ്ധിയെയും പിന്തുടന്നു

കൊൾവിൻ, (ശുദ്ധി) ക്രടാതെ ഒ

രുത്തനും കതാവിനെ കാണുകയു

മില്ല:

ഥ@ ഒരുത്തനും ദൈവത്തിന്റെ

കൃപെക് കുറവുള്ളവനായ്ക്കാതെയും,

യാതൊരു കൈപ്പുള്ള വെരും മുള്ള

ച്ചുണ്ടായി, കലക്കമുണ്ടാക്കുകയും, അ

തിനാൽ പലരും അശുദ്ധപ്പെടുക

യും ചെയ്യാതെയും,

ച് ഒരുത്തനും വെശ്രാദൊഷക്കാ

അചെനാ, ഒരു കബള ആവാരത്തി

ന്നു തന്നെർറ ജനാവകാശത്തെ വി

ബ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള എശാവിനെ പൊ

ലെയുള്ള ഒരു നിസ്സനൊ ഉണ്ടാകാ

തെയും ഇർിപ്പാൻ, ജാഗ്രതയൊടെ

വിചാരിച്ചുകൊൾവിൻ.

ക് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എശാവി

ന പിന്നത്തെതിൽ അനുഗ്രഹത്തെ

അനുഭവിപ്പാൻ മൻസ്സായിരിക്കു

നെവാഠം, അവൻ ഉപെക്ഷിക്കപ്പെട്ട

എന്ന നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. എന്തെ

നാൽ അവൻ കണ്ണുനീരൊട ക്രടെ

ജാഗ്രതയായി അനെ-ഷിച്ചിട്ടും, അ

നുതാപത്തിന് ഒരു ഇടയും കണ്ടെ

ത്തിയില്ല.

ചവ്വ എന്തെന്നാൽ തൊടപ്പെടത്ത

ക് പറ'തത്തിനും, കരഭുന്ന അഗ്നി

ക്കം, തമസ്സിനും, ഇരുളിനും, കൊ

.ംൻ കീഹ ുത്തികെൻറ മുഴകത്തി

നും, വ ക്കു കളുടെ ശബ്ദത്തിനും അ

രികെ നിങ്ങൾ വന്നില്ല. ആ [ശ

ബ്ദമെ " ) കെട്ടവർ തങ്ങ ളൊട ഇ

നി വചനം പറയപ്പെടരുത് എന്ന

അപെക്ഷിച്ചു.

വം (എ : കൊണ്ടെന്നാൽ കല്പിക്കു

പ്പെട്ടത നെ അവ-് സഹിപ്പാൻ ക

ഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു ദൃശമെങ്കിലും പ്രവൃത

ത്തെ തൊട്ടാൽ, അത് ചെന കല്ലുകൊ

ണ്ടെറിയെണം, അടെ.ങ്കിൽ അമ്പു

കൾ കൊണ്ട് കുത്തി തുടെളക്കപ്പെടെ

ബഠ .

വ.ം ഞാൻ എത്രയും ഭയപ്പെടുക

യും വിറെ കയും ചെയ്യുന്നു. എന്ന

മൊഗെയും പറഞ്ഞത്കൊണ്ട്, ആ

കാഴ്ച എത്രയും ഭയങ്കരമായ രുന്നു: )

വ.വ. നിങ്ങൾ സിയൌൻ പവത്

ത്തിനും, സ_ും സംബന്ധിച്ച യെ

റുശലമാകുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവത്തി

റെൻറ നഗരത്തിനും, അനെകായി

രം ദൈവദൂതന്മാരുടെ സംഘത്തി

നും,

വബ സപ}}ത്തിൽ പെർ എഴുത

പ്പെട്ട ആദൃ ജനനമുള്ളവരുടെ സ

വ സംഘത്തിനും, സ്ട്രൈക്കും, എല്ലാ

വക്കു വൃായാധിപതിയാകുന്ന ദൈ

വത്തിനും, പുണ്ണന്മാരായ ന്iരിമാ

ന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും,

വര. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മ

ഭ്യസ്ഥനാകുന്ന യെ ശുവിനും, ഫാ

ബെലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ക്രെ

ഷ്മുള്ള കാഴ്വങ്ങളെ പറയുന്ന തളി

പ്പിന്റെ റ രക്തത്തിനും അി.കെ അ

മെത്ര വന്നിൽക്കുന്നത്. -

വ@ പറയുന്നവനെ നിങ്ങൾ ഉ

പെ. ക്ഷിക്കാതെ ഇരിപ്പാൻ നെ:കി

കൊൾവിൻ എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ

ഭൂമിയിൽ പറയുന്നവനെ ഉപെ

ക്ഷിച്ചവർ തപ്പിച്ചുപോകാതെ ഇരു

ന്നു എങ്ക ൽ, സപ്തിൽനിന്നു പറ

ടുങ്കാറ്റിനും, യൂന്നവനെ നാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞാൽ
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എത്ര അധികം [തപ്പിച്ചുപൊകാ ടെ ശരീരത്തൊടിരിക്കുന്നവർ എന്ന

തെ ഇരിക്കും: വെച്ച്, കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവരെയും

വനൂ അ ചന്റെ ശബ്ദം അപ്പൊൾ ഒരുകൊൾവിൻ.

ഭൂമിയെ ഇളകി . എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ ര. വിവാഹം എല്ലാവരിലും മാന

ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ ഭൂമിയെ മാ മുള്ളതും, വിവാഹക്കിടക്ക മലിന'ത

ത്രമല്ല. സുഹൈത്തയും ക്രടെ ഇa !യില്ലാത്തതും ആകുന്നു. എന്നാൽ വെ

ക്കും എന്ന അവൻ വാശത്തം ചെയ്യ. ശൃാസംഗക്കാരൊടും വൃഭിചാര ക

വ. ഇനി ഒരിക്കൽ {എന്ന വാ?) കൊടും ദൈവം സൃായം വ് സ്മരി

ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട കായ്യങ്ങളുടെ എന്ന കും.

പൊലെ ചഞ്ചലപ്പെടുന്ന കായ്യങ്ങളു. (നിങ്ങളുടെ] നടപ്പ ഭൂവൃാഗ്ര

ടെ മാറ്റത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഹമില്ലാത്തത [്കട്ടെ.] നിങ്ങൾ

ചഞ്ചലപ്പെടാത്ത കാഴ്വങ്ങൾ നില ക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടു സന്തുഷ്ടി

നല്ലാനായിട്ട ആകനു. യുള്ള വർ [ആകവിൻ;) എന്6 കാ

വവ്വ അത്കൊണ്ടു ചഞ്ചലപ്പെടാ ടെണ്ടന്നാൽ ഞാൻ നിനെ വിടുകയു

ത്ത രാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത്കൊ മ ല്ല, ഒരുനാളും നിന്നെ ഉപെക്ഷി

ണ്ട, നാം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ട മായി കയുമില്ല, എന്ന അവൻ പറഞ്ഞു.

വണക്കത്തൊട്ടം ഭയഭക്തിയൊടും , ) എന്നത് കൊണ്ട് കതാവ് ഇനി

ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ മൂലമായുള്ള കൃ ക സഹായി (ആകുന്നു) എന്നും, മ

പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകെണാം : നുഷ്യർ എന്നൊട എന്ത ് . ുമെ

വൻ ഏതെന്നാൽ നമ്മുടെ കൈദ ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല എന്നും

വം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി [ആകന്നു.] . നാം ശൈഡ ുത്തൊടെ വചറയാം.

്ഥ വ. അദ്ധ്യാ .' ) . നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വ്

്പ് ചനത്തെ പറഞ്ഞവ അായി, നിങ്ങ

ക ജെഹത്തെയും.--ര് നിത്യാ ള ഭരിക്കുന്നവരെ ഒരു കെ.കവി

യുള്ള നടപ്പിനു-ൽ ദ്രഷാ അവരുടെ] നടപ്പിന്റെ അ
ഗ്രഹത്തെ ുഴിത്തിരിപ്പാനും മൈദ വസ്നത്തെ നല്ലവണ്ണം വിചാരി

പത്തിന്റെ പ്രസ9ാതെ ട്ര ചുകൊണ്ട്, അവരുടെ വിശ്വാസ

മാണിപ്പാനും--9 അപ്പവൊപ ഞെ പിന്തുടന്നുകൊഠംവിൻ:

ദെ'ശങ്ങളെ, സൂക്ഷിച്ചുകൊകവാ വ്വ യെശു ക്രിസ്ത ഇന്ന് ലയും, ഇ

ബം ക്രിസ്തുവിന്റെയും മറ്റുംഅി നും, എ ,ന്നന്നെ ക്കും അവൻ തന്നെ

സ ിച്ച അറിയിപ്പാനും പല ബു [ആകുന്നു.]

ദ്ധി ഉപദെശങ്ങൾ. ന് പല വിധമായും അബ്ബായമായു

സഹൊദര ചെസ്സഹം നിലനില്പ മുള്ള ഉപകലശങ്ങ ളാൽ ചുറ്റിവലയ

പെട്ടു. പ്പെടരുത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അ

വ അതിഥിസ്റ്റെഹത്തെ മറക്കരുത്. വയിൽ നടന്നിരുന്നവക പ്രയൊ

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിനാൽ ചി ജനമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളാലല്ല, കൃ

ല. അറിയാതെ ദൈവദൂതന്മാരെ പയാൽ തന്നെ ഷ്ണഭയം ഉറപ്പിക്ക

അഥിതി പൂജയൊട കൈകൊണ്ടി പെടുന്നത് നല്ലത്.

ട്ടുണ്ട്. .ഠം എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ബലിപി

മ്പ ബന്ധനങ്ങളിലുള്ളവ തൊട ക്ര ഠം ഉണ്ട്. അതിൽനിന്ന ഭ ിപ്പാൻ

ടെ ബന്ധനപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്ന ക്രടായത്തിൽ ശുശ്രൂാ ചെയ്യുന്നവക

വെച്ചു. അവ തെയും, നിങ്ങളും ക്ര അധികാരമില്ല.



ര'വുവു
എബ്രായക്കാർ ഫമ്പ. അ.

.ം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപ

ങ്ങൾക വെണ്ടി എത ഋഗങ്ങളുടെ

രക്തം പ്രധാനാചാഴ്വനാൽ ശുദ്ധ

സ്ഥലത്തിൽ കൊണ്ടുപൊകപ്പെടുന്നു

വൊ, അവയുടെ ഉടലുകൾ പാള,

യത്തിന് പുറത്ത ഫുട ഖപ്പടുന്നു.

ചവ, അത്കൊണ്ട യെശുവും, താൻ

തന്റെ റ സചന്ത രക്തത്താൽ ജനങ്ങ

ളെ ശുദ്ധീകരിക്കെണ്ടുന്നതിനായിട്ട,

വാതലിനു പുറത്ത് കഷ്ടമനുഭവിച്ചു.

ചമ്പ ആയതകൊണ്ട നാം പാള,

യത്തിന് പുറത്ത അവന്റെ അടു

കൽ, അവന്റെ ധിക്കാസത്തെ വ

ഹിച്ചുകൊണ്ട്, പുറപ്പെട്ടപൊക.

ഛ. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ഇവിടെ

്നിലനില്പുന്ന നഗരം നമുകില്ല, എ

ന്നാലും വരുവാനുള്ളതിനെ ഒന്നി

നെ നാം അനെപ്ഷിക്കുന്നു.

ച@ ആയതകൊണ്ടു നാം അവൻ

മുഖാന്തരമായിട്ട ദൈവത്തിനു എ

ാട്ടൊഴും, അവന്റെ നാമത്തെ

വന്ദിച്ചുകൊണ്ട്. അധരങ്ങളുടെ ഫ

ലമാകുന്ന സ്നത്.യുടെ ബലിയെ ക

ഴിക്കുമാറ്.

.ംൗ എന്നാൽ നന്മ ചെയ്യുന്നതിനെ

യും ധമ്മം കൊടുക്കുന്നത1്നെയും മ

റക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ ഇപ്രകാരമു

ള്ള ബലികളിൽ ദൈവം നന്നായി

ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ചതൃ നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവരെ അ

നുസരിച്ച്, അടങ്ങിയിരിപ്പൻ : എ

ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളു

ടെ ആത്മാക്കൾക്കായി കൊണ്ടു കണ

ക ബൈാധിപ്പിക്കെണ്ടുന്നവർ എന്ന

പൊലെ ജാഗ്രതയായി ിക്കുന്നു. ഇ

തിനെ അവtസന്തൊഷത്തൊടും ത

ന്നെ ചെയ്താനായിട്ട ആകുന്നു. ദുഃഖ

ത്തൊടെ അല്ല : എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

അത നിങ്ങൾക്ക് പ്രയൊജനമില്ലാ

ബ [ആകം.]

ഫവൃ ഞങ്ങൾക്ക് വെണ്ടി പ്രാതിപ്പ്

ലും നല്ലവണ്ണം നടപ്പാൻ ഇഛിഷ്ട

കൊണ്ടു, ഞങ്ങൾക ഒരു നല്ല മന

സ്സാക്ഷി ഉണ്ടെന്ന ഞങ്ങൾ നിശ്ചയി

ക്കു ബ്,

ചൻ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക

അതിവൈഗത്തിൽ തിരിച്ചു വിട്ടയക്കു

പ്പെടെണ്ടുനരിന, നിങ്ങൾ ഇപ്ര

കാരം ചെയ്യെണമെന്ന് ഞാൻ വി

ശൈഷ?ൽ അപെക്ഷിക്കുന്നു.

വം എന്നാൽ എ.കെന്നനെ ക്കുമുള്ള നി

യമത്തിന്റെ അക്തത്താൽ ആടുകളു.

ടെ വലിയ ഇടയനാകന നമ്മുടെ

കതാവായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മ

ിച്ചവരിൽനിന്ന് പിന്റെയും പിളി

വരുത്തിയവനായി, സമാധാന

ത്തിന്റെ ദൈവമായവൻ,

മ. തന്റെ മുമ്പാകെ പ്രസാദമു

ള്ളതിനെ നിങ്ങളിൽ യെശു ക്രിസ്തു

വിനെ കൊണ്ടു നടത്തിച്ചു. തന്റെൻറ്

ഇഷ്ടത്തെ ചെയ്താൻ സകല നഋ പ്ര

വൃത്തിയിലും നിങ്ങളെ പുണ്ണാ

ക്ക ചെട്ട : അവന എന്നു ഠ എന്റെ സൈന

ക്കും മഹതപം ഉണ്ടാകട്ടെ ആ ചെമൻ.

വ.വ വിശെഷിച്ചു. സ്ഫാദൻമോ

തെ, നിങ്ങൾ • അം ഉപ6ല ശവാക്കി

നെ സഹിച്ച് ിപ്പിൻ, എന്ന നിങ്ങ

ളൊട ഞാൻ അതെപ്ക്ഷിക്കുന്നു: എ

ന്തകൊണ്ടൂന്നാൽ ഞാൻ സംഖ ക്ഷാ

പമായിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിഡി

ക്കു ബ.

ചമ്പ (നമ്മുടെ] സഹൊദരനായ

തിമൊട്ഥയുസ വീടിയിക്കപ്പെടത്

നെ അറിവ1ൻ; അവൻ സൈവശത്തി

ൽ വന്നാൽ, അവനൊട ക്രaട ഞാ

ൻ നിങ്ങളെ വന്ന കാണുകയും ചെ

യ്യും.

വ.ര് നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവഞൻ എ

ഭാവനെയും എല്ലാ ശുഷിമാന്മാതെ

യും സുർിപ്പിൻ. ഇത്താലിയ ടെ

ശക്കാർ നിങ്ങളെ സല്പർിക്കുന്നു.

വ@ കൃപ നിങ്ങാട എല്ലാവ

ൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സകലത്തി ഒൻാടും കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. ആ ുമൻ.



ര്വ്വൻ

അപ്പൊസൊലനായ യാക്കൊബ

എഴുതിയ

പൊതുവിലുള്ള

6ില6്പനം.

- ്ഥ അല്പായം. പെട്ട അലയുന്ന കടൽത് തെക്ക് സ്

ക നാം ദൈവത്തൊട അറിവിനെ | ദൃശനാകുന്നു

യാചികയും,-ഫൻ വചനത്തെ | എന്തെന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ ക

കെഠകയും അതിൻ പ്രകാരം ചെ | രാവിൽനിന്ന വല്ലതിനെയും പ്രാ

യ്ക്കുയും വെനെം എന്നുള്ളത്._|പിക്കുമെന്ന അവൻ നിരൂപിക്കരുത്.

ഹൗ സതൃമായുള്ള ദൈവഭക്തി വൃ ഇരുമനസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ

ഇന്നതാകുന്നു എന്നുള്ളത്. വഴികളിൽ ഒക്കെയും സ്ഥിരമല്ലേ?

.ലൈവത്തിന്റെയും കരാവായ |ത്തവൻ (ആകുന്നു.]

യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും ശുശ്രൂഷ ൻ താബയുള്ള സഹൊദരൻ ത

കാരനായ"യാകൊബ ഭിന്നിച്ചിരി| ടെൻറ ഉയരത്തിലും,

ക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടു ഗൊത്രങ്ങൾക പന്ദ| ഫം എന്നാൽ ധനവാൻ തന്റെ

നം ചൊല്ലുന്നു. താണുയിലും പുകഴടെ: അതെന്ത

പ എന്റെ സഐാദരന്മാരെ, നി| കൊണ്ടെന്നാൽ പുല്ലിന്റെ പൂവിനെ

ങ്ങൾ പല പ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷക പൊലെ അവൻ ഒഴിഞ്ഞുവെ-ാക°

ളിൽ വീഴഞ്ചൊൾ, ം. എഖന്തന്നാൽ ന്യൂയ്യൻ ഇട്ട്,

മ്പ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ തൊടെ ഉദിക്കുമെമ്പാഠം ഉടനെ,

പരിശൈാധന ക്ഷമയെ ഉണ്ടാക്കു അത പുല്ലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതി

ന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ, ആയത അിന്റെ പൂവും ഉത രൂന്നു, അതിന്റെ

ഷം സന്തൊക്ഷമായി വിചാരിച്ചു ആകൃതിയുടെ ശൈാഭ നശിച്ചുപൊ

കൊൾവിൻ. |കയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം തന്നെ

ര. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കറ സമ്പന്നനും അവന്റെ വഴികളിൽ

വില്ലാത്തവരായി, പുണ്ണതയുള്ളവ വാടിപൊകും.

രും മുഴുവൻ തികഞ്ഞവരും ആകെ കവ പരീക്ഷയെ സഹിക്കുന്ന മ

ണ്ടുന്നതിന, ക്ഷമെക പൂണ്ണ ക്രിയ നുഷ്യൻ ഭാഗ്ഗുവാൻ: അതെന്തുകൊ

ഉണ്ടാകട്ടെ. ണ്ടെന്നാൽ അവൻ ഒശാധന ചെയ്യു

ഭൂ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തന ജ്ഞാനം പ്പെട്ടിട്ട, കാവ് തന്നെ ചെസ്സ്ഹിക്കു

കുറവായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഔാഴ്ച നവക വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവ

മായി എല്ലാവകം കൊടുക്കുന്നവൻാ ഹെൻറ കിരീടത്തെ പ്രാപിക്കും.

യും, ഹെമിക്കാത്തവനായുമുള്ള ദൈ| കമ്പ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പൊൾ ഒ

വ ത്തിൽനിന്ന അവൻ യാചിക്കട്ടെ. രുത്തനും ഞാൻ ദൈവത്താൽ പരി

അപ്പൊൾ അവന കൊടുകപ്പെടും. |ക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയരുത്. എ

നൃ എന്നാൽ അവൻ ഒനും സംശ | ഞകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം ദൊല

യിക്കാതെ, വിശ്വാസത്തൊടെ യാ ഞാൽ പീക്ഷികപ്പെടാത്തവനാ

ചിക്കട്ടെ. എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ സം കന്നു, അവൻ ഒരുത്തനെയും പി

ശയിക്കുന്നവൻ വായുവിനാൽ അടി|ക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല.
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ഛ. എന്നാൽ ഒാതൊരുത്തൻ ത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നവtായും ഇതി

റെൻറ തന്റെ സെ.ഛയാൽ ആക|പ്പിൻ.

ഷിക്കപ്പെടുകയും, വഴികളുപ്പ് വമ്പ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുത്ത

യും ചെയ്യുമ്പൊൾ, അവൻ പരീ|ൻ വചനത്തെ കൊക്കന്നവനായി

ക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. രുന്നു, അതിനെ പ്രവൃത്തിക്കുന്നവന

.ം@ പിന്നെ ഇഛ ഗഭം ധരിച്ച|് എങ്കിൽ, അവൻ തന്റെ സ്വഭാ

പ്പൊൾ, അത പാപത്തെ പ്രസവി | വമുഖത്തെ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ കണ്ടു

ക്കുന്നു. എന്നാൽ പാപം മുഴുവനാ | റിയുന്ന മനുഷ്യനൊട സദൃശനാക

യി തീനപ്പൊൾ, അത മരണത്തെ |നു:

ജനിപ്പിക്കുന്നു. | വരം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ

ചണ്ഠ എന്റെ പ്രിയ സഹൈാല് തന്നെത്തന്നെ കണ്ടറികയും, പുറ

cമാരെ, വഞ്ചനപ്പെടരുത്. | പ്പെട്ട പൊകയും, താൻ ഇന്നപ്രകാ

.ം സകല നല്ല ദാനവും സകല | രമുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന ഉടനെ

പുണ്ണ ദാനവും ഉയരത്തിൽനിന്ന ഉ മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ണ്ടായി, ഒരു മാറ്റമെങ്കിലും, മറി വ@ എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ

ച്ചിലിന്റെ ഒരു നിഴലെങ്കിലും ഇ| പൂണ്ണ വൈദത്തിലെക്കു നൊകി കാ

ല്ലാത്തവനായി, തെജസ്സുകളുടെ പി ഞകയും, [അതിൽ] സ്ഥിരമായി

താവായപനിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി വരു!നില്ലുകയും ചെയ്യുന്നവനായവൻ, കെ

ബ. ട്ട മറക്കുന്നവനല്ല, പ്രവൃത്തി ചെയ്യു

.ംവൃ നാം അവന്റെ സൃഷ്ടികളി നവൻ തന്നെ ആക്കൊണ്ട്, ഇവൻ

ൽ ഒരു ആദ്യ വിളവ ആകെജും പ്രവൃത്തിയിൽ ഭാശുവാ

തിന്, അവൻ തന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാ | നാകും.

രം നമെ സതൃത്തിന്റെ വചന | പൗ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ ദൈവ

ത്താൽ ജനിപ്പിച്ചു. | ഭക്തിയുള്ളവനെന്ന തൊന്നി, തന്റെ

ചൻ എന്നതകൊണ്ടു, എന്റെ പ്രി നാവിനെ അടക്കാതെ, തന്റെ ഹൃ

യ സഹൈാദ oാതെ, ഒരൊരു മനു ദ്യത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇവ

കൃൻ കെകക്കന്നതിനു ബദ്ധപ്പാടും, | സെൻറ ദൈവഭക്തി വൃത്ഥം [ആക

പറയുന്നതിന് താമസവും, കൊപ് ന്നു.]

ത്തിന് താമസവുമുള്ളവനാകട്ടെ. | വ5 പ് തിവില്ലാത്ത വരെയും വി

വം എന്തക്കൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യ ധ വിമാരെയും അവരുടെ ദുഃഖത്തി

ഹെൻറ കൊപം ദൈവത്തിന്റെ നീ ര് ചെന്ന കാണുന്നതും, തന്നെത്താൻ

തിയെ നടത്തുന്നില്ല. |ലൊകത്തിൽനിന്ന മലിന്തയില്ലാ

വ. ആയതകൊണ്ടു നിങ്ങൾ സ്' ത്തവനായി കാത്തിരിക്കുന്നതും, ദൈ

കല ജെ.ഛതയെയും വെണ്ടാസന വത്തിന്റെയും പിതാവിന്റെയും

ത്തിന്റെ അധികതപത്തെയും വിട്ടും മുമ്പാകെ ശുദ്ധവും നിമലതയുമുള്ള

കളഞ്ഞു, അകത്ത നടപ്പെട്ടതായി, ദൈവഭക്തിയാകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ അകിപ്പാ
ൻ്പ് വ. അഭഋായം.

സൌദ്രതയൊടെ കൈകൊവിൻ. നാം ദരിദ്രകാരെ നിറികരുത

വ.വ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ | എന്നുള്ളത്.-കര പ്രവൃത്തികളെ

തന്നെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടു. വചനത്തെ ക്രടാതെയുള്ള വിശപ്സം,-ക്

കെൾക്കുന്നവരായി മാത്രമല്ല, അ ചത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.
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എന്റെ സവെഹാദരന്മാരെ, മഹ 'വെദവാക്യത്തിൻ പ്രകാരം

തപത്തിന്റെ [കാവാകുന്ന നമ്മു

ടെ കത്താവായ യെശു ക്രിസ്തുവിലു

ള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കു പക്ഷ

ദെദതെത്താട ക്രടെ ഉണ്ടാകരുത്.

വ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സഭ

യിലെക്കു പൊൻ മൊത്രമുള്ളവനാ

യി ശൈാഭയുള്ള വസ്ത്രത്തൊട ക്രടി

യ ഒരു മനുഷ്യൻ വർ:കയും, ഫി

നവസ്ത്രത്തൊട കൂടിയ ഒരു ദരിദ്രൻ

വ ികയും ചെയ്തു,

മ്പ, നിങ്ങൾ ശൈാഭയുള്ള വസ്ത്രം ധ

ിച്ചവനെ നൊചി കണ്ടു, അവ

നൊട, നീ ഇവിടെ ഒരു നല്ല സ്ഥ

ലത്തിലിരിക്ക എന്ന പറകയും, ദർി

ദ്രനൊട നി അവിടെ നില്ല. അ

ല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്റെഠ പാദപി

ഠത്തിൻ കീഴെ ഇ(ിക, എന്ന പറ

കയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ,

ര് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ പ

കാളെദമുള്ളവരായിരികയും, ദുവി

ചാരങ്ങളുള്ള നൂായാധിപതിമാരാ

യി തീരുകയും ചെയ്യുന്നില്ലയൊ?

ഭ എന്റെ പ്രിയ സഹൈാദ t്നാ

ചെർ, കൊപ്പിൻ, ദൈവം ഇഹലൊ

കത്തിലുള്ള ദരിദ്രാതെ വിശപാസ

ത്തിൽ ധനവാന്മാരായും അവനെ

സ്റ്റൈഹിക്കുന്നവകഅവൻ വാഗ്ദത്തം

ചെയു, രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശി

കളായും [ഇരിപ്പാൻ) തെ ിഞ്ഞെടു

ത്തിട്ടില്ലയൊ?

നൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദരിദ്രനെ അ

വമാനപ്പെടുത്തി. ധനവാന്മാർ നി

ങ്ങളെ ഞെരുക്കം ചെയ്തു,യും, നിങ്ങ

ളെ നൂായാസനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ

വലിച്ചുകൊണ്ടുപൊകയും ചെയ്യുന്നി

ല്ലയൊ?

നിങ്ങൾക്ക ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ

നല്ല നാമത്തെ അവർ ദുഷിക്കുന്നില്ല

ടെയാ?

വ്വ നിന്റെ അയല്പാരനെ നി

അാജ

സംബന്ധമുള്ള നൂായ പ്രമാണത്തെ

നിങ്ങൾ നിവൃത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ,നി

ങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നു:

ൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പക്ഷഭെദം

ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പാപം

ചെയ്യുന്നു, ലംഘനക്കാർ എന്നും വ്വാ

യപ്രമാണത്താൽ നിണ്ണയിക്കപ്പെട്ട

ബ.

ഥം എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുത്തൻ

നൂായപ്രമാണത്തെ മുഴുവനും പ്ര

മാണിച്ചു നടന്ന, ഒന്നിലെങ്കിലും തെ

റ്റിയാൽ അവൻ സകലത്തിനും ക

ററമുള്ള വനായി തിന്നു.

ക. എന്തെന്നാൽ വൃഭിചാരം ചെ

യ്യരുത്, എന്നു പറഞ്ഞവൻ, കല ചെ

യ്യരുത് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നി

വൃഭിചാരം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും, ക

ല ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, നി നൂായപ്ര

മാണത്തിന്റെ ഒരു ലംഘനക്കാര

നായി തിന്നു.

ംവ. സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള വെദപ്രമാണാ

ത്താൽ വിധിക്കപ്പെടുവാനുള്ളവരെ

ന്ന വെച്ച, അപ്രകാരം പറവിൻ,

അപ്രകാരവും ചെയ്തിൻ.

ചമ്പ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ കരുണ

ചെയ്യാത്തവന കരുണ ക്രടാതെ വി

ധിയുണ്ടാകം : വിധിയുടെ നെതെ

കരുണ സമ്പെന്താഷികയും ചെയ്യുന്നു.

ഛഃ എന്റെ സവെഹാദരന്മാരെ,

ഒരുത്തൻ തനിക്ക വിശ്വാസം ഉണ്ടെ

ന്ന പറഞ്ഞിട്ടു, പ്രവൃത്തികളില്ലാതെ

യിരുന്നാൽ, ഉപകാൻം എന്ത്? വി

ശ്വാസത്തിന് അവനെ രക്ഷിപ്പാൻ

കഴിയുമൊ?

മ@ ഒരു സ്ഫൊദരൻ, അല്ലെങ്കി

ൽ ഒരു സഹൊദരി നഗ്നന്മാരായും,

ദിനംപ്രതിയുള്ള ആഹാരമില്ലാത്ത

വർായുമിരിക്കയും,

.ംനൂ നിങ്ങ ളിൽ ഒരുത്തൻ അവ

തൊട, നിങ്ങഠം സമാധാനത്തൊട

ന്നെപ്പൊലെ സ്റ്റെഫിക്കെണം, എന്ന പൊയി, കളിരിന തികഞ്ഞ തൃപൂ
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മോരാകവിൻ, എന്ന പറകയും, ഏ്

ങ്കിലും നിങ്ങൾ ദെഹത്തിന് ആവ

ശൃമുള്ള വസ്തുക്കളെ അവക കൊടു

കാതെ ഇ-്കയും ചെയൂാൽ ഇ.പ

കാരം എന്ത്?

ക് അപ്രകാരം തന്നെ വിശാസ

വും, അത്ന പ്രവൃത്തികളില്ല എങ്കി

ൽ, അതു തന്നെ ഇരിക്കകൊണ്ട്, മ

രിച്ചിരിക്കുന്നു.

കവൃ എന്നാലും ഒരുത്തൻ പറയും.

നിനക വിശ്വാസം ഉണ്ട, ഇനിക

പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ട്: നിന്റെ വി

ശ്വാസത്തെ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ

കൂടാതെ ഇനിക കാണിക്കു, ഞാനും

എന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ എന്റെ

വിശ്വാസത്തെ നിനക്ക കാണിക്കും.

ചൻ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന നി

വിശ്വസി+ നുവാ ന് നല്ലവ

ണ്ണം ചെയ്യുന്നു. പിശാചുകളും വി

ശ്വസിക്കയും, വിറെക്കയും ചെയ്യുന്നു.

വം എന്നാൽ മായയുള്ള മനുഷ്യനാ

യുടെകൂാമവ, പ്രവൃത്തികൾ ക്രടാതെ

വിശ്വാസം മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന നി

നക അറിവാൻ മനസ്സുണ്ടൊ?

വ ച നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്ര

ഹാം തന്റെ പുത്രനായ ഇസ്സാക്കി

നെ ബലിപീഠ രിനെൽ ബലി ക

ഴിച്ചപ്പൊൾ, അവൻ പ്രവൃത്തികളാ

ൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലയൊ?

വ്വ വിശ്വാസം അവന്റെ പ്രവൃ

ത്തികളൊട ക്രടെ വൃാപരിഷു എ

ന്നും, പ്രവൃത്തികളാൽ വിശ്വാസം

പൂണ്ണമാക്കപ്പെട്ടു എന്നും നി കാണു

നുബാ?

പമ്പ ഇപ്രകാരം തന്നെ അബ്ര

ഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു എ

ന്നും, ആയത അവന നിതിയായി

ട്ട കണകിടപ്പെട്ടു എന്നും പറയുന്ന

വെദവാക്ടം നിവൃത്തിയായ അവ

്ൻ ദൈവത്തിന്റെ ചെസ്സഹ:തൻ എ

നെ വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ൽ മാത്രമല്ല, പ്രവൃത്തികളാലും ഒരു

മനുഷ്യൻ നിതികരികപ്പെടുന്നു എ

ന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നു.

പ@ അപ്രകാരം തന്നെ രാഹാബ

എന് പെദ്രാസ്ത്രീയും അവൾ ഭൂത

്മാരെ കൈക്കൊണ്ടിട്ട, മറ്റൊരു

വഴിയായി പറഞ്ഞയച്ചപ്പൊൾ, അ

പം പ്രവൃത്തികളാൽ നിതികരിക്ക

പ്പെട്ടില്ലയൊ?

പ് എന്തെന്നാൽ ആത്മാവില്ലാ

ത്ത ശർീരം എതപ്രകാരം മരിച്ചിരി

ക്കുന്നുവൊ, അപ്രകാരം പ്രവൃത്തിക

ളില്ലാത്ത വിശ്വാസവും മരിച്ചിരിക്കു

ബം

ന അഡ്രായം.

. നാം സാഹസമായിട്ടൊ ഡംഭ

മായിട്ടൊ മറ്റുള്ളവരെ ശാസി

ച്ച പറയാതെ,-- @ നാവിനെ

അടക്കെണ്ടുന്നതാകുന്നു എന്നുള്ള

ത്.-ചമ്പ സ്തൃമുള്ള ബുദ്ധിമാ

ാർ അസൂയയും മത്സരവും ക്ര

ടാതെ സൌമൃതയും സമാധാന

വുമുള്ള വർാകനു എന്നുള്ളത്.

എന്റെ സഹൈാദരന്മാരെ, നാം

അധികം ശിക്ഷ വിധിയെ പ്രാപി

ക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞ, നിങ്ങൾ പലരും

ഉപഖലക്ട്രാക്കന്മാർ ആകൽത്.

വ. എാൻ.6 കാ6 നെല്ലന്നാൽ നാം എ

ല്ലാവരും പല കാഴ്ചു.ങ്ങളിലും തെ

റ ുന്നു. ഒരുത്തൻ വാക്കിൽ തെറ്റു

ന്നില്ല എങ്കിൽ, ആയവൻ തികവുള്ള

മനുഷ്യനും, ശരീരത്തെ മുഴുവനും

അടക്കുവാൻ ക്രടെ പ്രാപ്തിയുള്ളവ

നും [ആകന്നു.

മ്പ കണ്ടാലും, കതിർകഠ് നമുക

സ്വാധീനമാകവാനായിട്ട, നാം അ

വരുടെ വായ്കളിൽ കടിപാളങ്ങ

ളെ ഇടുകയും, അവരുടെ ശരീര

ത്തെ മുഴുവനും ചുറ്റി തിരിക്കയും

ചെയ്യുന്നു.

ചേര. ആയതകൊണ്ടു വിശ-ാസത്താ ര് കണ്ടാലും, കപ്പലുകളു.ം, അവ എ
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ത്ര വലിയവയായാലും, കഠിനമുള്ള

കാറ്റുകാൽ അടിപ്പെടുന്നു എങ്കി

ലും, ഏറ്റവും ചെറിയ ചുക്കാനാൽ,

നടത്തിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സ എവി

ടെക്ക് ചെനാക്കുന്നുവൊ, അവിടെക്ക

ചുറ്റും തിരിക്കപ്പെടുന്നു.

6) അപ്രകാരം ബന നാവുംബ

ചെറിയ അവയവമാകുന്നു. വളരെ

വൻപ പറകയും ചെയ്യുന്നു. കണ്ടാ

ലും അല്പമായുള്ള അഗ്നി എത്ര വലി

യ വസ്തുവിനെ കത്തിക്കുന്നു.

ആ" (്വും അഗ്നി തന്നെ, അന്വ

മായുള്ളൊരു ിലാകം [ആകുന്നു :)

അങ്ങനെ ശര1രത്തെ മുഴുവനും,അ

ശു ുമാക്കുകയും, സ്വഭാവത്തിന്റെ

ചക്രത്തെ കത്തികയും, നരകത്താൽ

കത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു

ള്ള പ്രകാരം,നാവ നമ്മുടെ അവയ

വങ്ങളിൽ വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

9 കാട്ടു ദൃഗങ്ങളുടെയും, പക്ഷിക

ളുടെയും, ഇഴയുന്ന ജന്തുക്കളുടെയും,

ജല ജന്തുക്കളുടെയും സകല ജാതി

യും മനുഷ്യ ജാതിയാൽ അടക്കപ്പെ

ടുന്നതും, അടക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഉണ്ട്:

വ്വ എന്നാൽ നാവിനെ അടക്കുവാൻ

മനുഷ്യർ.ൽ ഒരുത്തനും കഴ കയി

ല്ല. അത് അടങ്ങാത ദൈാഷമുള്ള

തും, വിഷം നിറഞ്ഞതും (ആകന്നു )

ൻ ദൈവവും പിതാവുമായവന

അതിനാൽ നാം സ്റ്റൈാത്രം ചെയ്യുന്നു,

ദൈവത്തിന്റെ സപ്തൂപ പ്രകാരം

ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ അതിനാ

ൽ ശപികയും ചെയ്യുന്നു.

ചം ഒരു വായിൽനിന്ന് തന്നെ സ്റ്റൊ

ത്രവും ശാപവും വാക്കപ്പെടുന്നു. ഘ)

ന്റെ സഹൈാ3അാതെ, ഇവ ഇ(പ്ര

കാൻം ഉണ്ടാകരുതാത്തവയാക നു .

. ഒരു ഉറവ ഒരു ദപാരത്തിൽ

നിന്നു തന്നെ മധുരവും കൈപ്പും ഉ

ള്ള വെള്ളം പുറപ്പെടിക്കുന്നു. വാ

ചവ എന്റെ സാദtാതെ,

ളെയൊ, മുന്തിരിങ്ങാവള്ളിക അത്തി

പ്പഴത്തെയൊ തരുവാൻ കഴിയുമൊ?

അപ്രകാരം ഒരു ഉറവിന ഉപ്പുവെ

ള്ളവും നല്ല വെള്ളവും തരുവാൻ

(കഴ1കയില്ല:)

ചമ്പ നിങ്ങളിൽ ആര ജ്ഞാനിയും

ബുദ്ധിമാനും [ആകന്നുവൊ?)അവ

ന്റെ നല്ലനടപ്പിൽനിന്ന അവ6ൻറ

പ്രവൃത്തികളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെൻറ

സൌമൃതയൊടെ കാണിക്കപ്പെട്ടു.

കര. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളു

ടെ ഹൃദയത്തിൽ കൈപ്പുള്ള അസ്ത

യയും വിവാദവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, പുക

ഴരുത, സത്യത്തിന്റെ നെന്റെ ഭാ

ഷ്ണപറകയുമരുത്.

.ം@ ഇത ഉയരത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി

വരുന്ന ജ്ഞാനമല്ല, ലൌകികവും.ഇ.

ന്ദ്രിയ സംബന്ധവും, പൈശാചവു

മായി ഉള്ളത അത്രെ [ആകന്നത്.)

ചു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അസ്മയ

യും വിവാടവും എവിടെ [ഉണ്ടൊ.]

അവിടെ കലഹവും സകല ദു(ജൂ

വൃത്തിയും [ഉണ്ട്.)

ചതൃ എന്നാൽ ഉയരത്തിൽനിന്ന് ഉ

ണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം ഒന്നാമത നിമല

തയുള്ളതായി, പിന്നെ സമാധാനമു

ള്ളതായി, ശാന്തതയുള്ളതായി, ഇണാ

കമുള്ളതായി, കരുണായാലും നല്ല ഫ

ലങ്ങളാലും നിറഞ്ഞതായി, പക്ഷ

പാതം കൂടാതെയും, കപടം ക്രടാ

തെയും ഉള്ളതാകുന്നു.

കവ്വ എന്നാൽ ന്തിയുടെ ഫലം

സമാധാനത്തെ നടത്തിക്കുന്നവരാ

ൽ സമാധാനത്തിൽ വിതെകപ്പെടു

ബ. -

ര് അഭ്രായം.

ം ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിനും.-ര് ബ

കതെ കം.- അ ഡംഭത്തിനും.---

.ം. ദൂഷണത്തിനും സാഹസമാ

യ വ്iധിക്കും വിസൈാധമായുള്ള

U (l

അത്തി വൃക്ഷ.ജി.ന ഒിവ പഴങ്ങ് സംഗതികൾ.
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നിങ്ങളിൽ യുദ്ധങ്ങളും ശണ്ണകളും

എവിടെനിന്ന [വരുന്നു?) ഇവി

ടെനിന, നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങ

ളിൽ പെ.രുതുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇഛ

കളിൽനിന്ന് തന്നെ അല്പയൊ?

പ നിങ്ങൾ മൊഹിച്ചിട്ടും, നിങ്ങ

c്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കൊ

ല്ലുകയും, ആഗ്രഹിക്കയും ചെയ്തിട്ടും,

ല്പ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ക

ലഹിക്കയും യുദ്ധം ചെയ്തു.യും ചെയ്യു

ന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ യാചിക്കായ്ക്കു

കൊണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല.

ന. നിങ്ങൾ ചൊദിക്കുന്നു, കിട്ടുന്ന

തുമില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നി

ങ്ങളുടെ ഇഛകളിൽ നിങ്ങൾ ചില

വിടെ ണ്ടന്നതിനായിട്ട, ഭദ്രകാര

മായി ചൊദിക്കുന്നു.

ബ വൃഭിചാ:ികളായും വൃഭിചാര

ണികളായുമുള്ളൊതെ, ലൊകത്തി

റെൻറ സ്റ്റെ ഹം ദൈവത്തിന്റെ നെ

തെ ശരൂത ആകുന്നു എന്ന നിങ്ങൾ

അറിയുന്നില്പ്യാ? ആയതകൊണ്ടു

ആരെങ്കിലും ലൊകത്തിന്റെ സ്റ്റെ

ഹ.തനാകുവാൻ ഇഛിക്കുന്നു എങ്കി

ൽ, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശരൂ

വായി ചമയുന്നു.

@ നമ്മിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവ

അസ്തയായ ട്ട മെ ഹിക്കുന്നു എന്ന

വെദവാകൃം വെറുതെ പറയുന്നു എ

ന്ന നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കുന്നുവൊ?

ണ്ഠ എന്നാൽ അവൻ അധികം കൃ

പ ചെയ നൽകുന്നു. ആയതകൊണ്ട്

ദൈവം അഫങ്കാർികളൊട എത്

ത്തു നില്ക്കുന്നു. അ ചൻ വിന്യമുള്ള

വക കൃപയ നൽകുന്നു താനും, എ

ന്ന അവൻ പറയുന്നു

 ുകയ:ൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തി

ന കീഴടങ്ങ കൊൾവിൻ. പിശാചി

നെ.ട മുത്ത നില്പിൻ, എന്നാൽ അ

വൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒടിപ്പാകം.

വ്വ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെ

കൽ ചെരുകയും ചെയ്യും. പാപിക

ളായുടൊക്കർ, നിങ്ങളുടെ 6.കെ.ക

ളെ വെടിപ്പാക്കുവിൻ; ഇരുമ് ്

ള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ

ശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തിൻ.

ൻ സങ്കടപ്പെടുകയും, ദുഃഖിക്കയും,

കർകയും ചെയ്തിൻ: നിങ്ങളുടെ ചി

രി ദുഃഖമായും,നിങ്ങളുടെ]സന്തൊ

ാം സങ്കടമായൂം മാറിപ്പൊകട്ടെ.

cം കതാവ് വെൻറ് മുമ്പാകെ വി

നയപ്പെടൂവിൻ, എന്നാൽ അവൻ

നിങ്ങളെ ഉയര്തും.

.e.c i് സഹൊദരന്മാരെ, തമ്മിൽ

തമ്മിൽ ലൊക്ഷമായി പറയരുത്.

[തന്റെ] സബാലബ

യി പറകയും, തന്റെ സ്ഫൊലൻ

|ന വിധികയും ചെയ്യുന്നവ:ൻ, ബ്രാ

യപ്രമാണത്തെ ദൊഷമായി പഠക

| യും,വൃായപ്രമാണത്തെ വിധികയും

ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നി നൂായപ്രമാ

ണാത്തെ വിധിക്കുന്നു എങ്കിൽ, നി

നൂായപ്രമാണത്തെ ചെയ്യുന്നവന

ല്ല, വിധിക്കുന്നവനത്രെ ആ കനത്.

.വ. ഒരു വൃായപ്രമാണു കാവ്

ഉണ്ട്, അവൻ രക്ഷിപ്പാനും നശിപ്പി

പ്പാനും ശക്തനാകുന്നു : മറെറാരു

ത്തന വിധിക്കുന്ന നീ ആഅാകുന്നു?

കന്മ ഇപ്പൊൾ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന്, അ

ല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇന നഗൻത്തിലെ

ക പൊകയും, അവിടെ ഒരു പക്ഷം

പാകയും, വൃാപ-അം ചെയ്തു.യും, ലാ

ഭമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നു വച്ഠ

യുന്നവ അായൂമൊതെ, വരുവിൻ. :

. ര. നാളത്തെ അവ സ്ഥ6 യ നബ

ങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലൊ. എ6C്ത്ഥ

ന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എന്ത്?

കുറഞൊരു നെരത്തെക്കു കണ്ടും,

പ്'ചെണ കാണാതെ പൊകുന്ന ആ

വി തന്നെ ആകന്നു.

. ആ ഞെന്നാൽ അതിന് പ്രത്

യായി നിങ്ങൾ, കതാവിന ഇ ഋ

രുവൻ, അവൻ നിങ്ങളുടെ അടു ദുണ്ട് എങ്കിൽ,ഞങ്ങൾ ജiവിച്ചിരുന്
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ഇതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചെ യി നടന്ന, മദിച്ച : കലദിവസത്തി

യ്യും എന്ന് പറയെണ്ടുന്നതാകുന്നു. ൽ എന്ന പൊലെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളു.

ചണ്ഠ എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ നിങ്ങൾ ടെ ഹൃദയങ്ങളെ പൊഷിച്ചു.

നിങ്ങളുടെ അഹംഭാവങ്ങളിൽ സ ആ നിങ്ങൾ നീതിമാനായവന ക

ത്തൊഷിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള സ' റ്റം വിധിച്ചു. കൊന്നുകളഞ്ഞു: അ

നൊഷം ഒക്കെയും ദൈാഷമാകുന്നു. വൻ നിങ്ങളൊട മറുത്ത നില്ലുന്ന

.ു അത്കൊണ്ടു ആർ ഗുണം ചെ തുമില്ല.

യ്ക്കാൻ അറികയും, അതിനെ ചെ ് അത്കൊണ്ടു, സഹൈാദരന്മാരെ,

യ്യാതെ ഇരികയും ചെയ്യുന്നുവൊ, കതാവിന്റെ വരവ് വരെ ഭീഘ

അത് അവന വാവും ആകുന്നു. ക്ഷമയൊടിരിപ്പൻ കണ്ടാലും, കൂ

G) അഭഷായം, ഷിക്കാരൻ ഭൂമിയിൽ വiല എറിയ

ഫലത്തിന കാത്തിരുന്ന, ആല്പത്തെ

- ഒക്ടതയുള്ള സമ്പന്നന്മാരുടെ സം; യും ഒടുകത്തെയും മഴയെ പ്രാപി

ഗതി._ ക്ഷമയുടെ സ്പംഗതി.|്പെളത്തിന് ആയതിനായിട്ട

കവ് ആണയിടാതെ ഇരിക്കെണു ഭീഷുക്ഷമയൊടിരിക്കുന്നു.

6 മനു ഠ --്ഥന. അനതഥകാലത്തി വ്വ നിങ്ങളും ദിഘക്ഷമയൊടിരി

ങ്കൽ പ്രാതികയും സൌല്പകാല; പിൻ; നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ

ത്തിങ്കൽ പാടുകയും ചെയ്യെണ | സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവിൻ: അതെന്തക്കൊ
6 മനും ഉള്ളത്. ണ്ടെന്നാൽ കത്താവിന്റെ വരവ് സ

ഇപ്പൊൾ വരുവിൻ, ധനവാന്മാ|മീപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ായുള്ളൊരെ, [നിങ്ങളുടെ] മെൽ ന് സഹൊദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ ശി

വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ച് അലറി കൊക്ക വിധിക്കപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാ

കർവിൻ. നായിട്ട, തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിതൊധ

വ നിങ്ങളുടെ ധനം' ക്ഷയിച്ചും, മായി പിറുപിറുകരുത : കണ്ടാലും,

നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പുഴുവിച്ചു | നൂായാധിപതി വാതിൽക്കു മുമ്പാകെ

മിർിക്കുന്നു. നില്ലഒന്നു.

മ്പ നിങ്ങളുടെ പൊന്നും വെള്ളി

യും കറ പിടിച്ചു; അവയുടെ കറ

നിങ്ങളുടെ നെത്തെ ഒരു സാക്ഷിയാ

യി നില്പ്യൂം, നിങ്ങളുടെ മാംസ

ത്തെ അഗ്നി പൊലെ തിന്നുകളക

യും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ അവസാന ദി

വസങ്ങൾക്ക് നിക്ഷെപങ്ങളെ ശൈ

ഖരിച്ചിരിക്കുന്നു.

രം കണ്ടാലും, നിങ്ങളുടെ വയലു

കളെ, കൊയ്തിട്ടുള്ള വെലക്കാരുടെ

ക്രലി നീങ്ങളാൽ അനൂായമായി പി

ടിക്കപ്പെട്ടത നിലവിളിക്കുന്നു : കൊ

യൂവരുടെ നിലവിളികൾ സൈനൂ

ങ്ങളുടെ കത്താവിന്റെ ചെവികളി

ലെക്ക് എത്തി.

ആ നിങ്ങൾ ഭൂമിമെൽ കൌതുകമാ

ഥം എന്റെഠ സഹൊദരന്മാരെ, ക

താവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരി

ചിട്ടുള്ള ദീഘദഗ്ദിമാരെ കഷ്ട്രമനുഭ

വിക്കുന്നതിനും ദിഘക്ഷമെക്കും ഭ

ക്ടാന്തമായിട്ട വെച്ചുകൊൾവിൻ.

ഫഫ കണ്ടാലും, സഹിക്കുന്നവർ ഭാ

ശ്യവാന്മാർ എന്ന നാം വിചാരിക്കു

ന്നു. നിങ്ങൾ യൊബിന്റെ ക്ഷമ

യെ കെട്ടു, കത്താവ് വളരെ ആദ

അവും നല്ല കരുണയുമുള്ളവനാകുന്നു

എന്ന കത്താവിന്റെ അവസാന

ബ കാണുകയും ചെയ്തു.

ചവ. എന്നാൽ സകലത്തിനെല്ലം, എ

ന്റെ സഹൊദരന്മാരെ സുത്തെ

കൊണ്ടു എങ്കിലും, ഭൂമിയെ കൊണ്ട

എങ്കിലും, മറെറാൻ ആണുതെയ്കാ

U u 2



രൻനൂ ഫ പത്രൊസ ഫ അനു.

ണ്ടു എങ്കിലും, സത്യം ചെയ്യരുത്. എ

ന്നാൽ നിങ്ങഠ ശിക്ഷാവിധിയിലെ

ക അകപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാനായിട്ട,

നിങ്ങൾക്ക് ഉവ്വ എന്നുള്ളത ഉവ്വ എ

നും, അല്ല എന്നുള്ളത് അല്ല എന്നും

ഇ തികട്ടെ.

ചമ്പ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ കഷ്ടമ

നുഭവിക്കുന്നുവൊ? അവൻ പ്രാതി

ക്കട്ടെ. ഒരുത്തൻ സന്തൊഷപ്പെടു

ന്നുവൊ? അവൻ സങ്കീതുനങ്ങൾ

വാട6ട്ട.

.-ര് നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തൻ തൊഗി

യായിരിക്കുന്നുവൊ ? അവൻ സഭയി

ലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ : അവർ

കര്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അവ

നെ എണ്ണകൊണ്ടഅഭിഷെകം ചെ

യു, അവന വെണ്ടി പ്രാതിക്കയും

ചെയ്യപ്പെട്ട

ച@ വിശെഷിച്ച വിശ്വാസത്തി

ന്റെ പ്രാത്ഥന തൊഗിയെ രക്ഷി

ക്കും, കതാവ് അവനെ എഴുനില്പി

കയും ചെയ്യും, അവൻ പാപങ്ങളെ

ചെയ്തിട്ടുണ്ടു എങ്കിൽ, അവ അവ

നൊട ക്ഷമികപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഫൗ നിങ്ങം് സ്വസ്ഥതപ്പെടെണ്ടു

ന്നതിനായിട്ട,തമ്മിൽ തമ്മിൽ പിഴക

ളെ അനുസരിച്ച് പഠകയും, ഒരുത്ത

ന വെണ്ടി ഒരുത്തൻ പ്രാത്ഥിക യും

ചെയ്തിൻ. നീതിമാന്റെ താല്പയ്യമു

ള്ള പ്രാത്ഥന വളരെ സാധിക്കുന്നു.

.-5 ഏലിയ നമുക്കു സദൃശമുള്ള രാ

ഗാദികളൊട കൂടിയ മനുഷ്യൻ ആ

യിരുന്നു. മഴ പെയ്യാതെ ഇരിക്കെ

ണ്ടുന്നതിന് അവൻ താല്പയ്യത്തൊടെ

പ്രാതികയും ചെയ്ത : അപ്പൊൾ മൂ

ന്ന സംവത്സ tവും ആറു മാസവും

ഭൂമിമെൽ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല.

കവൃ അവൻ പിന്നെയും പ്രാതി

ച്ചു. അപ്പൊൾ ആകാശം മഴ തന്നു,

ഭൂമി തന്റെ ഫലത്തെ ജനിപ്പിക്കയും

ചെയ്യ -

.cൻ സഹൊദരന്മാരെ, നിങ്ങളി

ൽ ഒരുത്തൻ സത്യത്തെ വിട്ടു തെറ്റു

കയും, ആയവനെ ഒരുത്തൻ മന

സ്സ തിരികയും ചെയ്താൽ,

വം പാപിയെ അവന്റെ വഴി

ത്തെറ്റിൽനിന്ന് മനസ്സ തിരിക്കുന്ന

വൻ ഒരു ആത്മാവിന്റെ മരണത്തി

ൽനിന്ന് രക്ഷിക്കയും, പാപങ്ങളുടെ

സംവൃയെ മ റെക്കയും ചെയ്യും എന്ന്

അവൻ അറിഞ്ഞിരികട്ടെ.

--ബ--

അപ്പൊസ്തോലനായ പത്രൊസ

എഴുതിയ

പൊതുവിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ

6്ല6Liനം.

്ഥ അദ്ധ്യായം.

. അവൻ ദൈവത്തെ അവനെൻറ

ആത്മസംബന്ധമായ പല കൃപ

കൾക്കും വെണ്ടി സൃതിക്ക്യും.-

യു9--ഫിബ് ലൈവഭക്തി ചെയ9ടെ

ഉുള്ള സംസാരത്തിന അവ് ബു

ദ്ധി ചൊല്ല.യും ചെയ്യുന്ന സംഗതി.

6.Q)ശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പൊസ്റ്റൊ

ലനായ പത്രൊസ ചൊതുസിലും,

- ഠ ക്രിസ്തുവിങ്കലുള്ള ൽക്ഷ പുതിയ ഗലാത്തിയായിലും,കപ്പ്ദാക്കിയായി

വതമാനമല്ല. പണ്ട ദിഘദശന|ലും, ആസിയായിലും, ബിത്തിനിയാ

മായി ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച'യിലും, ഭിന്നപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പത്

മത്രെ ആകുന്നത് എന്ന കാട്ടുക|ശികളായി,



ഫ പത്രൊസ ഫ അ. രൻഉ
.

വ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ

പൂവ ജ്ഞാനപ്രകാരം, ആത്മാവി

ന്റെ ശുദ്ധീകരണത്താൽ അനുസര

ണത്തിനും യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അ

ക്തതളിക്കും തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവ

രായവ4 [എഴുതുന്നത്. നിങ്ങൾക

കൃപയും സമാധാനവും വരധിക്കുമാ

റാകട്ടെ.

വ. ദൈവവും നമ്മുടെ കതാവാ

യ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവുമാ

യവൻ സ്കൊത്രം ചെയ്യപ്പെട്ടവനാ

കട്ടെ, അവൻ മരിച്ചവർിൽനിന്ന

യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയിപ്പിനാൽ

നമെ തന്റെ അപർ മിതമായുള്ള

കരുണയിൻ പ്രകാരം പിന്നെയും

ജനിപ്പിച്ചത് ജീവനുള്ളൊരു ആശാ

ബന്ധത്തിലെക്ക്,

രം നാശമില്ല ഞതും,

ടാത്തതും, വാടാത്തതും,

♔ അവസാന കാലത്തിങ്കൽ വെ

ളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അ

കൊക്കായി വിശ്വാസം കൊണ്ടു വൈദ

വത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ കാക്കപ്പെട്ടു

ന്ന നിങ്ങൾക്ക് സുത്തിൽ വെക്ക

പ്പെട്ടതുമായുള്ള അവകാശത്തിലെക്ക

തിനെ ആകനു.

ന ഇപ്പൊൾ കറഞൊരു കാലത്തെ

ക ആവശ്യമുണ്ടു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ

പല വിധമുള്ള പരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖ

ത്തൊടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും, ആയതി

ൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുന്നു :

തൃ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ

അശുദ്ധപ്പെ

ശാധന, അഗ്നിയാലും ശുദ്ധി ചെ

യ്യപ്പെടുന്ന അഴിവുള്ള പൊന്നിന്റെ

തിനെക്കാളും മഹാ വിലയെറിയതാ

ശ്വസിച്ചിട്ട നിങ്ങഠം പറഞ്ഞു ക്രടാ

.ത്തതും മഹതചപ്പെടതുമായുള്ള സ

തെന്താഷത്തൊടെ ആനന്ദിച്ചു,

ൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ റ

അവസാനത്തെ, നിങ്ങളുടെ ആ

ത്മാക്കളുടെ രക്ഷയെ തന്നെ, പ്രാ

പിച്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

കം് നിങ്ങൾക [വരുവാനുള്ള കൃ

പയെ കുറിച്ച ദിവ്ദ്രശ്നം പറഞ്ഞി

ട്ടുള്ള ദിഘദഗ്ദിമാൻ •രം രക്ഷയെ ക

റിച്ചു അനെപഷിച്ച താല്പവ്വമായി തി

അക്കി;

. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങളെയും,

അവയുടെ ശൈഷം വരുന്ന മഹത്വ

ത്തെയും താൻ മുമ്പിൽ കൂട്ടി സാക്ഷി

പ്പെടുത്തിയപ്പൊഠം തങ്ങളിൽ ഉണ്ടാ

യിരുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവാ

യവൻ എതിനെയൊ, എതപ്രകാര

മുള്ള കാലത്തെയൊ കറിച്ചു കാണി

ളു എന്ന തിരക്കികൊണ്ടിരുന്നു.

.ഥവ തങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് എന്നല്ല, ന

മുക്കു തന്നെ ഇക്കായ്യങ്ങളെ ശുശ്രൂഷി

ല്ല എന്ന ആയ്വ് പ്രകാശിക്കപ്പെ

ടൂ, ഇവ സപ്റ്റത്തിൽനിന്ന അയക്ക

പ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നി

ങ്ങൾക്ക് സുവിശെഷത്തെ പ്രസംഗി

ച്ചവർാൽ ഇപ്പൊൾ നിങ്ങൾക്ക് അ

റിയിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. ഇക്കാഴ്വങ്ങ

ളിലെക്കു ദൈവദൂതന്മാർ സൂക്ഷിച്ചു

നൊക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ചമ്പ ആയതകൊണ്ടു നിങ്ങൾ നി

ങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അരകളെ കെ

| ട്ടികൊണ്ടു, സുബൈാധമുള്ളവരായിരു

ന്ന, ട്രെയശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷ

|അിങ്കൽ നിങ്ങഠയ്ക്കു കൊണ്ടുവരപ്പെ

ക്കൊണ്ടു, യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്ര'ടൂന്ന കൃപെകായികൊണ്ട അവസാ

തൃക്ഷത്തിങ്കൽ സ്തുതിക്ക് മാനത്തിനും

മഹതപത്തിനുമായി കണ്ടെത്തപ്പെ

ടെണ്ടുന്നതിനു തന്നെ (ആകുന്നു.]

വ്വ നിങ്ങൾ അവനെ കാണാതെ

സ്റ്റെഹിക്കുന്നു, ഇപ്പൊൾ [അവനെീ

നത്തൊളം ഈ ഛിച്ചിരിപ്പിൻ:

ഛ. അനുസർനെമുള്ള കൈപതങ്ങ

ഠം എന്ന പൊലെ, നിങ്ങളുടെ അ

റിയായ്മയിൽ ഉള്ള മുഞ്ചിലത്തെ മൊ

|ഹങ്ങളിൻ പ്രകാരം നിങ്ങളെ സ്

കാണുന്നില്ല എങ്കിലും, അവനിൽ വി | രൂപപ്പെടുത്താതെ,



രൻപൂ ഫ പന്റെത്രാസ വ. അ.

.ം@ നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ വിശു ടമില്ലാത്ത സ്ഹൊദര സ്റ്റെ ഫത്തിന

ദ്ധനാകന്നത പൊലെ, നിങ്ങളും എ. ശുദ്ധിയാക്കുകയാൽ,

ല്ലാ നടപ്പിലും വിശുദ്ധമുള്ളവരായി വമ്പ നാശമുള്ള ബീജത്തിൽനിന്ന

രിപ്പിൻ:
- | ല്ല, നാശമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ത്ര, എ

.ു അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാ I നെനെക്കും ജീവിച്ച നിലനില്പു

ൻ ശുദ്ധനാകകൊണ്ടു, നിങ്ങളും ശു ന ദൈവത്തിന്റെ റ വചനത്താൽ,

ദ്ധമുള്ളവർാകുവിൻ, എന്ന എഴുത പിന്നെയും ജനിച്ചവർാകകൊണ്ട്,

പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുത്തനെ ഒരുത്തൻ ശുദ്ധ ഹൃദയ

ച് വിശൈഷിച്ച പക്ഷിഭദം ക്ര തൊടെ താല്പുമായി ചെസ്സ് ഹിപ്പിൻ.

ടാതെ ഒരൊരുത്തന്റെ ക്രിയയിൻ വര അതെന്തകൊണ്ടെന്നാൽ മാം

പ്രകാരം നൂായം വിധിക്കുന്ന പിതാ |സം ഒക്കെയും പുല്ലുപൊലെയും, മ

വിനൊട നിങ്ങൾ അപെക്ഷിക്കുന്നു

എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ [ഇവിടെ] നിങ്ങ

ളുടെ കടിയിരിപ്പിന്റെ കാലത്തെ

ഭയത്തൊടെ കഴിച്ചുകൊൾവിൻ :

ചവ്വ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നി

ങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് പാ

രമ്പുത്താൽ [പ്രാപിച്ച) മ9യയു

ള്ള നടപ്പിൽനിന്നു നിങ്ങൾ വിണ്ടെ

ടുക്കപ്പെട്ടത്, നാശമുള്ള വസ്തുക്കളാക

ന്ന വെള്ളികൊണ്ട് എങ്കിലും പൊ

ണുകൊണ്ടു എങ്കിലും അല്ല :

-ൻ കളങ്കം കൂടാതെയും കറ ക്രടാ ,

തെയുമുള്ള ആട്ടിൻ കട്ടിയുടെ എന്ന

പൊലെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ റ വിലയെറി

യ രക്തത്താലത്രെ എന്ന അറിഞ്ഞി

രിക്കുന്നുവല്ലൊ.

വം അവൻ ലൊകത്തിന്റെ ആ

രംഭത്തിന് മുമ്പെ മുൻനിയമിക്കപ്പെ

ട്ടവനായി സതൃം. എന്നാൽ അം അ

വസാന കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കു വെ

ണ്ടി വെളിപ്പെട്ടു.

വ. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ആ

ശയും ദൈവത്തിൽ ഇരിക്കെണ്ടുന്നതി

നായിട്ട്, അവനെ മിച്ചവർിൽനി

ന്ന ഉയിതെ:ുനില്പികയും, അവന

മഹത്വത്തെ കൊടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള

ദൈവത്തിൽ അവന്റെ മൂലമായി

അകൃതൻറ മഹതപം ഒ.കെയും പു

ല്പിന്റെ പൂ പൊലെയും ഇരിക്കുന്നു.

പുല്ല വാടുകയും, അതിന്റെ പൂവ

ഉതിനുപൊകയും ചെയ്യുന്നു.

വ@ എന്നാൽ കതാവിനെൻറ വച്

നം എന്നെനെക്കും നിലനില്പന്ന

താകുന്നു. ഇത നിങ്ങൾക്ക് സുവ്.ഐശ

ഷമായി പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന വച

നം തന്നെ ആകനു.

വ- അായം.

ച സ്റ്റൈഹത്തിന്റെ ഭംഗം വരുത്താ

തെ ഇിപ്പാൻ അവൻ അപെ

ക്ഷിക്കുന്നത്.-ഫ്.ഠ വിശെഷിച്ചും

അവൻ അവതൊട ജഡസംബ

ന്ധമായ മൊഹങ്ങളിൽനിന്ന ഒ

ഴിഞ്ഞിരിപ്പാനും.-. ബ. അധി

കാർിമാനൊട അനുസിച്ചിരിപ്പാ

നും അപെക്ഷിക്കയും._ചവ്വ ഭൂ

ത്യന്മാരൊട അവരുടെ യജമാ

നന്മാരെ ഇന്നപ്രകാരം അനുസ

ിച്ചു നടന്ന-വം നന്മ ചെയ്യെ

ണ്ടുന്നതിന ക്രിസ്തുവിന്റെ നടപ്പു

്തി പ്രകാരം് ക്ഷമയൊടെ ക

ഷ്ടപ്പെടെണമെന്ന ഉപദെശിക്ക

യും ചെയ്യുന്നത്.

സ്തകൊണ്ട സകല ംതം.ുടെയ

നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവർാകുന്നു.

വ.വ. നിങ്ങൾ സത്യത്തെ അനുസ്
-l

രിക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ആ

യും , സകല വ്യാജ തെത്തയും, കപട

ങ്ങളെയും, അസ്സയകളെയും, സ്ക

ല ദുവാക്കുകളെയും നികി കളഞ്ഞ,

ത്മാക്കളെ ആത്മാവ മൂലമായി കപ്| വ- ഇപ്പൊൾ ജനിച്ച ശിശുക്കൾ എ



ഥ പത്രൊസ വ. അ. ര്ൻ റർ

ന്ന പൊലെ, നിങ്ങൾ വചനത്തി വരുത്തിയവന്റെ കീരികളെ അറി

ന്റെ വൃാജമില്ലാത്ത പാലിനെ, നി !യ്ക്കെണ്ടുന്നതിനായിട്ട,നിങ്ങൾ തെ

ങ്ങൾ അതിനാൽ വളരുവാനായിട്ട,  ി ഞെടുക്കപ്പെടൊരു സന്തതിയും,

ആഗ്രഹിപ്പിൻ : രാജസംബന്ധമുള്ളൊരു ആചായ്യതപ

മ്പ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ കതാവ് പും, ഒരു ശുദ്ധമുള്ള ജാതിയും, പ്ര

കരുണയുള്ളവനാകുന്നു എന്നുള്ളതി തെകമുള്ളൊരു ജനവും (ആകനു.]

നെ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലൊ. ചം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ

രം അവന്റെ അടുക്കൽ മനുഷ്യരാജനമല്ലാതെ [ഇരുന്നു.] എന്നാൽ

ൽ ഉപെക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി സതൃം, ഇപ്പൊൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനം

എന്നാൽ ദൈവത്താൽ തെർ് ഞെടു [ആകുന്നു: കരുണ ല ഭിക്കാത്തവ

കപ്പെട്ടതും, വില്യറിയതുമായ രായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പൊൾ കരു

ജീവനുള്ള കല്പിന്റെ അടുക്കൽ (എ , ണ ലഭിച്ചവർാകുന്നു.

ന്ന പൊലെ'ി ചെന വന്ന, ച. എത്രയും ഇഷ്ടന്മാരെ, നിങ്ങ

@ നിങ്ങളും ജിവനുള്ള കല്ലുകൾ പരദൈശികളും ടെശാന്ത്രികളും

പൊലെ,ഒരു ജ്ഞാന ഗുഹമായി, യെ എന്ന വെച്ച്, ആത്മാവിന്റെ നെ

ശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവത്തിന് ന തെ പൊരുതുന്ന ജഡ മൊഹങ്ങളെ

ല്പ ഇഷ്ടമഘ ജ്ഞാന ബലികളെ ന വിട്ടൊഴിച്ചു.

ൽകവാനായിട്ട, ഒരു ശു ുമുള്ളആ ചവ നിങ്ങൾ പുറജാതിക്കാരുടെ

ചായ്യതപമായി കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ നടപ്പ നന്നാ

ആ ആയതകൊണ്ട്, കണ്ടാലും, തെ' യിരിക്കെൺമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങക

രിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും, വിലയെറിയ ക ബുദ്ധി പറയുന്നു. അത ദൈാഷം

തുമായി, മുസ്ല്യമായൊരു മൂലക്കല്ലി ചെയ്യുന്നവരുടെ നെതെ എന്ന പൊ

നെ ഞാൻ സിയൊനിൽ സ്ഥാപി ലെ, അവക നിങ്ങളുടെ നെതെ

ക്കുന്നു എന്നും, അവനിൽ വിശ്വസി ദൈാഷമായി പറയുന്നതകൊണ്ടു,അ

ക്കുന്നവൻ നാണിച്ചു പൊകയില്ല :വർ [നിങ്ങളുടെ] നല്ല പ്രവൃത്തി

എന്നും, വൈദവാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കളെ കാണുന്നതിനാൽ ദഗ്ദന ദിവ

മിർിക്കുന്നു. സത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടു

• അത്കൊണ്ട വിശ്വസിക്കുന്നവ തുവാനായിട്ടാകുന്നു.

രായ നിങ്ങൾക്കു (അവൻ] ഉയൻ കമ്പ മനുഷ്യന്റെ അധികാര ക
വിലയാകുന്നു. എന്നാൽ അനുസരി ലനയെ ഒക്കെയും കതാവിന്റെ

കാത്തവ4, ഭവന പണികാക ഉ|്മിനുമിട അനുസരിപ്പിൻ :

പെക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കല്പായത്, കൊണ്; ശെഷാധികാരി എന്ന 6 വച്ച സാ

ന്റെ തലയായും, ജാവിനെ എങ്കിലും ആകട്ടെ :

വ്വ തടവ കല്പായും, വിരുദ്ധരി .cര. ദൈാഷം ചെയ്യുന്നവരുടെ ശി

ള്ള പാറയായും തിനിരിക്കുന്നു; അ| കൊ, ഗുണം ചെയ്യുന്നവരുടെ

വർ അനുസരണമില്ലാത്തവരാക സ്പതിക്കും അവനാൽ അയക്കപ്പെട്ട

കൊണ്ട്, വ വനത്തിൽ വിരുദ്ധപ്പെ നാടുവാഴികളെ എങ്കിലും ആകട്ടെ:

ടുന്നു. ആയതിനും അവർ ആക് ച@ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നി

വെക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ബു

ൻ എന്നാൽ നിങ്ങക നിങ്ങളെ അ! ദിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ അറിയാ

ന്ധകാരത്തിൽനിന്ന് തന്റെ അത്ഭുത യൂയെ മൌനമാക്കെൺമെന്ന് ഇപ്ര

മായുള്ള പ്രകാശത്തിലെക്ക വിളിച്ചു കാൻം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാകുന്നു;



Goാ ്ഥ പ6ത്രാസ നവ ആ.

.ം് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരായിരുന്നി

ട്ടും, നിങ്ങളുടെ സാതന്ത്ര്യത്തെ ദു

യത്നത്തിന്റെ ഒരു മൂടലിനായിട്ട

പ്രയൊഗിക്കാതെ, ദൈവത്തിന്റെ

ദാസന്മാരായിട്ടു തന്നെ ഇരിപ്പിൻ.

ഫ് എല്ലാവരെയും ബഹുമാനി

പ്പിൻ. സഹൊദരതപത്തെ സ്റ്റെഹി

പ്പിൻ. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവിൻ

ാജാവിനെ ബഹുമാനിപ്പിൻ.

ചു | പ്രവൃത്തിക്കാതെ, സകല

ഭയത്തൊടും നിങ്ങളുടെ യജമാന

ന്മാക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിൻ; നല്ലവ

ക്കും സാവധാനമുള്ള വക്കും മാത്രമ

ല്ല, മൂകപന്മാക്കും ക്രടെത്തന്നെ.

ചൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുത്ത

ൻ ദൈവത്തിലെക്കു മനൊബൊധ

ത്തിന്റെ നിമിത്തം ദുഃഖങ്ങളെ സ

ഹിച്ച, അനൂായമായി കഷ്ടമനുഭവി

ഷ്ടകൊണ്ട ഇരുന്നാൽ, അത് തന്നെ

കൃപയാകുന്നു.

വം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ കറ്റം

ചെയു അടികൊള്ളു ബൊൾ, ക്ഷമി

ച്ചാൽ, അത് എന്തൊരു യശസ്സുള്ളൂ?

എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയു, ക

ഷ്ടമനുഭവിക്കുമ്പൊൾ, ക്ഷമിച്ചാൽ,

അത് തന്നെ ദൈവത്തിങ്കൽ കൃപ

ബ.

പ. എന്തെന്നാൽ ഇതിന് നിങ്ങ

dം വിളിക്കപ്പെട്ടവരായല്ലൊ. അത

എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രിസ്തുവും നമു

കായി കൊണ്ട് കഷ്ടമനുഭവിച്ചു, നാം

അവന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരു

വാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രമാണം

പിന്നാലെ വെച്ചിരിക്കുന്നു:

വ.വ. അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല,

അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചന കണ്ടെ

ത്തപ്പെട്ടതുമില്ല:

വന. അവൻ ധിക്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പൊ

ഠം, പകരം ധിക്കരിക്കാതെയും, ക

ക്ടമനുഭവിച്ചപ്പൊൾ, ശാസിക്കാതെ

യും, നെതായി വിധിക്കുന്നവന്ന [ത

വരം നാം പാപങ്ങൾക്കു മരിച്ചു,

നീതിക്കായിട്ട ജിവികെണ്ടുന്നതിന്,

നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവൻ ത

നെ മരത്തിന്റെമൽ തന്റെ ശരിൽ

ത്തിൽ വഹിച്ച : അവന്റെ അടി

കളാൽ നിങ്ങൾ സൌബ്ബ്യപ്പെട്ടിരി

ഠ് ബ.

വ @ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങം

ചിന്നപ്പെട്ട ആടുകൾ പൊലെ ആ

യിരുന്നു; എന്നാൽ ഇപ്പൊഠം നിങ്ങ

ളുടെ ആത്മാക്കളുടെ ബ

ബി ശൈാപ്പമായവയെൻറ അടുക്കലെ

ക്ക നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാ

ബം

ബ അഭഋായം.

ഫ അവൻ ഭായ്യമാരുടെയും ഭതാ

കാൽടെയും മുറയെ ഉപദൈശി

ച്ചു;-Q സകല ജനങ്ങളൊടും

ഐകൃതെക്കും സ്റ്റെഫത്തിനും._

കര പീഡയെ സഹിപ്പാനും ബു

ദ്ധി ചൊല്ലുന്നത -ഛൻ പഴയ

ലൊകത്തിങ്കലെക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ

പ്രയൊജനങ്ങൾ.

്രപ്രകാരം തന്നെ ഭാവ്വമാസൈ,നി

ങ്ങളുടെ സ്പന്ത ഭതാക്കന്മാരെ ആ

നുസരിച്ചിരിപ്പിൻ: വല്ലവരും വച

നത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ,

അവരും വചനം ക്രടാതെ ഭായ്യമാ

രുടെ നടപ്പിനാൽ,

വ ഭയത്തൊട കൂടിയ നിങ്ങളുടെ

പരിപാകമുള്ള നടപ്പിനെ കണ്ടു

കൊണ്ടു, ആദായപ്പെടെണ്ടുന്നതിന

[ആകുന്നു )

ബ നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം പുറ

ത്ത തലമുടിപ്പിന്നലും, പൊന്നിടുന്ന

തും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതുമുള്ള [അല

ങ്കാരം) ആയിരിക്കരുത്;

ര ഹൃദയത്തിന്റെ ധ്രുസ9 മനുഷ്യ

ൻ, നാശമില്ലായ്മയിൽ, സൌമൃതയും

സാവധാനവുമുള്ള ആത്മാവിന്റെ

ന്നെ] എല്ലികയും ചെയ്തു. അലങ്കാരം തന്നെ [ആയിരികട്ടെ,
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ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വി വൃാജം പറയാതെ ഇികെണ്ടുന്ന

ലയെറിട്ടുള്ളതാകുന്നു. തിന് തന്റെ അധരങ്ങളെയും അ

@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്രകാരം ടകട്ടെ :

തനെ പൂവത്തിൽ ദൈവത്തിങ്കൽ ച. അവൻ ദൈാഷത്തെ വിട്ടൊ

ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ സ്രിക ഴിഞ്ഞ, ഗുണം ചെയ്യട്ടെ; അവൻ

ളും, തങ്ങളുടെ ഭതാക്കന്മാരെ അ സമാധാനത്തെ അനെപ്ഷിക്കയും,

-
നുസരിച്ചുകൊണ്ട്, തങ്ങളെ അലങ്ക അരിനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യട്ടെ.

രിച്ചിരുന്നു : | .പ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക

നൂ സാറ അബ്രഹാമിനെ യജമാ രാവിന്റെ കണ്ണുകൾ നീതിമാന്മാ

നനെന്ന വിളിച്ച്, അവനെ അനു രുടെ മെൽ ഉണ്ട്, അവന്റെ ചെ

സരിച്ചത പൊലെ തന്നെ: നിങ്ങൾ വികളും അവരുടെ പ്രാത്ഥനെ

ഗുണം ചെയ്തയും, വല്ലതും ഒരു വി [തുറന്നിരിക്കുന്നു:} എന്നാൽ കാ

ാദത്തൊട്ടും ഭയപ്പെടാതെ ഇരി വിന്റെ മുഖം ദൈാഷം ചെയ്യുന്നവ

കയും ചെയ്യുമ്പൊൾ, നിങ്ങൾ അവ രുടെ നെതെ ഇരിക്കുന്നു.

ളുടെ പുത്രിമാർ ആകുന്നു. ചന. വിനൈശഷിച്ച നിങ്ങൾ നന്മ

അപ്രകാരം തന്നെ, ഭതാക്കന്മാ യെ പിന്തുടരുന്നവരാകന്നു എങ്കിൽ,

ഒര, നിങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥനകവി നിങ്ങക്ക ദൈാഷം ചെയ്യുന്നവൻ

ഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരികെണ്ടുന്നതിന. ആര്?

അറിവിൻ പ്രകാരം [അവരൊടി , ഛ. എങ്കിൽ നിതിയുടെ നിമിത്ത

ക്രടെ വസിച്ച, സ്രിഷ് ബലഹീന മായിട്ടു നിങ്ങൾ കഷ്ടമനുഭവിക്കെ

പാത്രമെന്ന വെച്ഛം, ജീവന്റെ കൃ|ണ്ടിവന്നാലും, നിങ്ങൾ ഭാശ്ശ്യവാന്മാർ

പെക്കു ക്രട്ടവകാശികളാകുന്നു എന്ന [ആകന്നു: അവരുടെ ഭീഷണി

വെളും, ബഹുമാനം കൊടുത്തുകൊ യിൽ നിങ്ങ് പെടിക്കയുമരുത്, ച
c്വിൻ. ബലപ്പെടുകയുമരുത്.

വ്വ T തിച്ചെകു നിങ്ങൾ എല്ലാവ | l@ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കരാവാ

രും എകമനസ്സുള്ളവരായി, തമ്മിൽ കന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇദ

തമ്മിൽ പരിതാപമുള്ളവരായി , സ യങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ : നിങ്ങ

വെഹാദർ സ്റ്റെഫമുള്ളവരായി, മന ഉിലുള്ള ആശാബന്ധത്തെ കുറിച്ച ഒ

സ്സലിവുള്ളവരായി, അനുരാഗമുള്ള രു നൂായത്തെ നിങ്ങളൊട ചൊദി

വർായി ; ക്കുന്നവനൊട എല്ലാവനൊടും സൌ

ബ ദൈാഷത്തിന ദൈാഷത്തെ എങ്കി മൃതയൊടും ഭൂയ ത്തൊട്ടും ഉത്തരം

ലും, നിന്റെക്ക നിന്ദയെ എങ്കിലും പ് പറവാൻ എപ്പൊഴും ഒരുങ്ങി :

കരം ചെയ്യാത്തവർായി ഇ(ിപ്പിൻ: ചന്ന ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ന

പ്രതിപക്ഷമായി നിങ്ങൾ ഒരു അ ല്ല നടപ്പിനെ ദുഷിക്കുന്നവർ നിങ്ങ

നുഗ്രഹത്തെ അനുഭവിപ്പാനായിട്ട ജെ. ദു'കൂവ്വത്തിക്കാരെന്ന ചെവച്ച 6ദാ

ഇതിലെ വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്ന അ ഷം പറയുന്നതിൽ ലജപ്പെടുവാനാ

റിഞ്ഞ, അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായി ത യിട്ട, നല്ല മനൊബൈാധമുള്ളവരാ

നെ ഇരിപ്പിൻ. യിൽിപ്പിൻ.

ഫം എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവനെ | .ം എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ

6 ജഹിപ്പാനും, നല്ല ദിവസങ്ങളെ ദൈാഷം ചെയ്തിട്ട കഷ്ടമനുഭവിക്കു

കാണാനും ഇഛിക്കുന്നവൻ ദൈാഷ |നതിനെക്കാൾ, അങ്ങിനെ ദൈവ

ത്തിൽനിന്ന തന്റെ നാവിനെയും, ത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ട എങ്കിൽ ഗുണം ചെ
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യൂിട്ട കക്ടമനുഭവിക്കുന്നത് ഏറ്റവും

നല്ലത [ആകുന്നു.]

ചവ്വ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരി

കൽ പാപങ്ങളുടെ നിമിത്തമായിട്ട

ക്രിസ്തു എന്ന നിത്:മാനും നീതികെ

ടുള്ളവ് പകരം, താൻ നമെ കൈദ

വത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുത്തുവാനാ

യിട്ട, കഷ്ടമനുഭവിച്ചു, ജഡത്തിൽ

തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ട, ആത്മാവിനാ

ലൊ ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായി

.ംൻ അതിനാലും അവൻ പൊ

യി, കാർാഗു ഹത്തിലുള്ള ആത്മാക്കൾ

ബ പ്രസംഗിച്ചു:

വം പെട്ടകം ഒരുക്കപ്പെടുന്ന അ

ന നൊഹയുടെ നാളുകളിൽ വൈദ

വത്തിന്റെ ദിഘ ക്ഷമ ഒരിക്കൽ കാ

ത്തിരുന്നപ്പൊൾ, അവർ മുമ്പെ അനു

സരിക്കാത്തവരായിരുന്നു, ആ [പെ

ട്ടകത്തിൽ] അല്പ ജനമായ എട്ട ആ

ത്മാക്കൾ വെള്ളത്താൽ രക്ഷപെട്ടു.

വ. അതിന പ്രതിമയായി (മാം

സത്തിന്റെ മലിനതയെ നീക്കുന്ന

ത അല്ല, ദൈവത്തിങ്കലുള്ള നല്ല മ

നൊബൊധത്തിന്റെ ഉത്തരമാക

ന്ന) ബഹിസ്ത യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ

ഉയിപ്പിനാൽ ഇപ്പൊഴും്തന്നെ ന

മെ രക്ഷിക്കുന്നു :

വ.വ. അവൻ സ്പഗ്ഗത്തിലെക്ക് ചെ

ന്ന, ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗ

ത്തിരിക്കുന്നു: അവന ദൈവദൂതന്മാ

രും അധികാരികളും ശക്തികളും

കിഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ര് അഭ്രായം.

. അവൻ അവതൊട ക്രിസ്തുവി

ന്റെ നടപ്പ രീതിയാലും ഇപ്പൊ

ൾ അടുത്ത വരുന്ന പൊതുവിലു

♔ വബല ബത്ത വിചാരിച്ചിട്ടും വ-19

പത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാൻ ബുദ്ധി

പഠയുന്നത്.-ംവ വിശൈഷ ചും
പീഡൈക്കു വിസൈാധമായി അവ

ആകയാൽ ക്രിസ്തു നമുക. വെണ്ട

ജഡത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടതകൊണ്ടു,നി

ങ്ങളും ആ മനസ്സ് നെ തന്നെ ആയു

ധമായി ധിച്ചുകൊൾവിൻ എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ ജഡത്തിൽ കഷ്ടപ്പെ

ട്ടവൻ പാപത്തെ വിട്ട ഒഴിഞ്ഞു

നിന്നത :

വ താൻ ഇനി മെൽ ജഡത്തിൽ

[തനിക്കു ശൈഷിച്ച കാലം മനു ു

രുടെ മൊഹങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല, ദൈ

വത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ടു തന്നെ

ജീവിക്കെണ്ടുന്നതിനായിട്ട ആകന്നു:

മ്പ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ (നമ്മുടെ]

ആയുസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ കാലം, നാം

കാമവികാരങ്ങളിലും, മൊഹങ്ങളി

ലും, അധിക വീഞ്ഞിലും, അതിഭ

ക്ഷണങ്ങളിലും, മല്പ്പാനങ്ങളിലും,

വെറുപ്പുള്ള വിഗ്രഹാരാധനകളിലും

നടന്നപ്പൊൾ, പുറജാതിക്കാരുടെ

ഇഷ്ടത്തെ പ്രവൃത്തിച്ചത് നമുക്ക് മതി:

ര. ആയതിൽ നിങ്ങൾ ആ ഭുനട

പ്പിന്റെ അതിവൃയത്തിലെക്കു ക്ര

ടെ ഒടി ചെല്ലായ്മ,കൊണ്ടു അവക

അത്ഭുതം തൊന്നി, [നിങ്ങളെ) ?

ാണാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു:

@ അവർ ജീവികളൊടും മരിച്ച

വരൊടും നൂായം വിസ്മരിപ്പാൻ ഒ

രുങ്ങിയിരിക്കുന്നവനെ കണക്ക് ബൊ

ധിപ്പിക്കെണ്ടിവരും.

് എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിനാ

യിട്ട മരിച്ചവരൊടും, അവ& ജഡ

ത്തിൽ മനുഷ്യപ്രകാരം വിധികപ്പെ

ടുകയും, ആത്മാവിൽ ലൈവപ്രകാ

സം ജീവികയും ചെയ്യെണ്ടുന്നതിനാ

യിട്ട,സുവിശൈഷം അറിയിക്കപ്പെട്ടു.

5 എന്നാൽ സകല കാഴ്വങ്ങളുടെ

യും അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കു

ന്നു. അത്കൊണ്ട നിങ്ങഠം സുബൊ

ധമുള്ളവരായും, പ്രാത്ഥനെക്ക ജാ

ഗ അണമുള്ളവർായു മി ിപ്പിൻ.

വ്വ എന്നാൽ സകലത്ത1വെമ്മലും ത

6:0 ധൈഴ്ചപ്പെടുത്തുന്നത്. മ്മിൽ തമ്മിൽ താല്ലു സെസ്സഹമുള്ളവ
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ർായി ഇരിപ്പിൻ: അതെന്തുകൊ

സംഘത്തെ മറെ ക്കും.

ൻ നിങ്ങൾ പ് റുപിടുപ്പ ക്രടാതെ അം

തമ്മിൽ തമ്മിൽ അതിഥിസൽക്കാരം

ചെg|ൻ.

.ം ഒത്തൊരുത്തൻ എതപ്രകാരം വ

ബo പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു.വൊ, [അപ്ര

കാരം തന്നെീദൈവത്തിന്റെ ബഹു

വിധമുള്ള കൃപയുടെ നല്ല കലവറ

കാa എന്ന പാലെ, തമ്മിൽ തമ്മി

ൽ അതിനെ ശുശ്രൂഷ ചെഴ്സിൻ.

ചു. ഒരുത്തൻ പഠഞാൽ, ദൈവ

ത്തിന്റെ വാകൃങ്ങളിൻ പ്രകാ.ും

[പറയട്ടെ:) ഒരുത്തൻ കെലവ ഗു

ശ്രഷ ചെയ്താൽ, ദൈവ കൊടു

ബ പ്രാപ്തി പ്രകാരം {ചെയ്യട്ടെ:)

സകലത്തിലും ദൈവം യെ♔ ക്രിസ്ത

മൂലമായി മഹത്വപ്പെടെണ്ടുന്നതിനാ

യിട്ടു തന്നെ [ആകുന്നു :)ബ

എന്നും എന്നെന്നെ ക്കും മഹതപവും

ശക്തിയും ഉണ്ടാകട്ടെ. ആ6 മൻ.

.വ. 1് പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങ

ളെ പരീക്ഷിപ്പാനുള്ള അഗ്നി ശൈാ

ധനയിൽ നിങ്ങൾ, നിങ്ങൻക. ഒ

രു അപൂവ കാഴ്വം സംഭവിച്ചു എ

നുള്ള പ്രകാtം, അത്ഭുതപ്പെ.രുത:

ഫ:്ഷ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവ

ങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒഫ്രിക്കാനാകുന്നു

എന്ന വെച്ച്, അവന്റെ മഹത്വം

പ്രകാശപ്പെടുമ്പൊൾ, നിങ്ങളും അ

രൂാനഘതൊടെ സന്തൊക്ഷിപ്പാനാ

യിട്ടു, സന്തൊഷ്ക്ക മാത്രമെ ചെ

9ാവ്.

കരം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമ

ത്തിൻ നിമി .മായിട്ടനിഷിക്കപ്പെടു

നു എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഭ:ഗൂവാന്മാർ

[ആകുന്നു ) ആ6തന്ത്ര വെക്വ6)്നൂന്ന0

ൽ മഹത. ിന്റെയും ദൈവത്തി

ചെഠൻായും ആധാവായവൻ നിങ്ങ

ളുടെ മെൽ അധിവസിക്കുന്നു: അ

കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തിൽ

ണ്ടെന്നാൽ സ്കെ ഹം പാപങ്ങളുടെ അവൻ മഹതപപ്പെടുന്നു താനും.

ച@ എന്നാൽ നിങ്ങളiൽ ഒരുത്ത

ഒരു കലപാതകനായിട്ടു എങ്കി

ലും ഒരു കള്ള നായിട്ടു എങ്കിലും,ദെ3

ഷം ചെയൂവനായിട്ട എങ്കിലും, അ

സൃഥാവായുള്ള കാഴ്വങ്ങളിൽ വിചാ

രം ചെല്ലുന്നവനായിട്ട എങ്കിലും കു

പ്പെടരുത്.

. നൃ എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്തീയാനിയാ

യിട്ട [പല്ലവനും കക്ടപ്പെടുന്നു.]

എങ്കിൽ, അവൻ ലജപ്പെടരുത്. എ

ന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തെ ഇകായ്യ

ത്തിൽ മഹതചപ്പെടുത്തട്ടെ.

. അതെ. കൊണ്ടെന്നാൽ വൃാ

യവിധി ദൈവത്തിന്റെ ഭവന

ത്തിങ്കൽനിന്ന് തുടങ്ങുന്ന കാലം [വ

ന്നിരിക്കുന്നു: എന്നാൽ അത് മുമ്പെ
നമ്മിൽനിന്ന് [തുടങ്ങുന്നു. എങ്കിൽ,

ദൈവത്തിന്റെ സുവിശെഷത്തെ

അനുസിക്കാത്തവരുടെ അവസാ

നം എത പ്രകാരം ഇരിക്കും?

.വൃ നീതിമാനായവൻ പ്രയാസ

. തൊടെ അക് പെടുന്നു എങ്കിൽ,

ദൈവഭക്തിയില്ലാത്തവനും പാപി

യും എവിടെ കാണപ്പെടും?

ഠൻ എന്നതുകൊണ്ടു ദൈവത്തി

ന്റെ റ ഇഷ്ടപ്രകാരം കഷ്ടപ്പെടുന്ന

വർ വിശ്വാസമുള്ള സ്രഷ്ടാവ്:ങ്കൽ എ

ന്ന പൊലെ തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ

[അവങ്കൽ) നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ഭ

രമെല്ലിക്ക ടെ.

(B) അല്പായം.

ച അവൻ വയസ്സ മൂത്തവ തൊട അ

വരുടെ ആട്ടിൻ ക്രട്ടങ്ങളെ മെ

ാ അം.-@ ഇളയവനൊട അ

നുസരിച്ചു നടപ്പാനും.-വ്വ എ

ല്ലാവതൊട്ടും സു6 ബാധത്തൊട്ടും

ജാഗരണത്തൊടും ഇിപ്പാനും..

ൻ പിശാചിനെ വെറുപ്പാനും ബു

വരുടെ പക്ഷത്തിൽ അവൻ ദുഷി ദ്ധി പറയുന്നത്.
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ഭൂപ്പനും. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾ

ക സാക്ഷിയും, പ്രകാശപ്പെടുവാനു

ള്ള മഹത്തിന്റെ ഒഹാരനു

മായ ഞാൻ ബുദ്ധി ഉപദെശിക്കു

നു :

വ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ദൈവ

ത്തിന്റെ നിവഹത്തെ വിചാരിച്ചു

നൊക്ഷി കണ്ടു, മെയിച്ചുകൊൾവി

ൻ; നിബന്ധതൊടെ അല്ല, മന

സ്റ്റൊടെ അതെത്ര. ലജാലാഭ ിനാ

യിട്ടല്ല. ജാഗ്രതയുള്ള മാറ്റെസ്പാടെ

അക്കത്ര :

ബ. ് ദൈവത്തിന്റെ) അബകാശ

ങ്ങളെ ക :വൃപ്പെടുന്നവരായിട്ടുമ

ല്ല, നിവഹ.-ത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തക്കാരാ

യിട്ട തന്നെ.

ര. എന്നാൽ പ്രധാന ഇടയൻ പ്ര

കാശ പടുമ്പൊൾ, നിങ്ങൾ മഹ

തപത്തിന്റെ വാടിപ്പൊകാത്തൊരു

കിീടം പ്രാപിക്കും.

@ അപ്രകാരം തന്നെ ഇളയവരാ

യുള്ളൊരെ, മൂപ്പന്മാക് കീഴടങ്ങി

യി(ിപ്പിൻ. അത്രയുമല്ല നിങ്ങൾ എ

ല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ കീഴടങ്ങി,

മനൊവിനയം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കു

പ്പെട്ടിരിപ്പിൻ: എന്ത.കൊണ്ടെന്നാൽ

ദൈവം അഹംമതിയുള്ളവരൊടു. മ

റുത്ത നില്ല.യും, വിനയമുള്ളവ് കൃ

പ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

നൂ അത് കൊണ്ടു ദൈവം തൽക്കാ

ലത്തിൽ നിങ്ങളെ ഉയരുവാനായി

ട്ട, അവന്റെ ശക്തിയുള്ള കയ്യിൻ

കീഴെ വിനയപ്പെട്ടിരിപ്പിൻ :

നിങ്ങളുടെ വിചാ .ത്ത ഒക്കെ

യും അവങ്കൽ ഇട്ടുകൊണ്ടു ഇരിപ്പി

ൻ : അതെന്തുകൊണ്ടൂന്നാൽ അവൻ

നിങ്ങൾക്ക് വെണ്ടി വിചാർപ്പെടുന്നു

വ്വ സുബൈാധമുള്ളവരായി(ിപ്പിൻ,

ജാഗരണമുള്ളവരായ:ിപ്പൻ : അ

നിങ്ങളിലുള്ള മൂപ്പന്മാക്സ് ക്രടെ ഒരു തിയൊഗിയാകുന്ന പിശാച ഗജി

|ജന സിംഹം പൊലെ, എവന്റെ

എങ്കിലും വിഴുങ്ങിക്കൊള്ളാമെന്ന വെ

ച്ച, അനെപ്ഷിച്ചു, സഞ്ചരിക്കുന്നു :

ൻ അവനൊട നിങ്ങൾ വിശ്ചാ

സത്തിൽ സ്ഥിരമുള്ളവരായി മടുത്ത

നിന്ന, ഇഹലൊകത്തിലു ഈ നിങ്ങ

ളുടെ സഹൊദരന്മാർിൽ അപ്രകാ

അമുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ തന്നെ നിവൃത്തി

യാകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടി

പ്പിൻ.

ചം എന്നാൽ നിങ്ങൾ അല്പകാലം

കഷ്ടപ്പെട്ടത ടെൻറ ശൈാം. നമെ

ക്രിസ്തു ്യശുവിങ്കൽ തടൻറ എന്നെ

ഒന്, കമുള്ള മഹാപത്തിലെക്കു വിളിച്ച

വനായ സകല കൃപയുമുള്ള കെ ദ

വം നിങ്ങളെ.പുണ്ണതപ്പെടുത്തുകയും,

സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും, ശക്തി പ്പടു

തൃകയും, നിലനിര്തുകയും ചെയ്യു

മാറാകട്ടെ

ഫ. അവന മഹതപവും അധികാ

രവും എന്നെനെക്കും [ഉണ്ടാകട്ടെ.]

ആമെൻ.

ഫവ. നിങ്ങൾ ഏതിൽ നില്ലകണ്ഠ

വൊ അത് ദൈവത്തിന്റെ വ സ്തൃ

മുള്ള കൃപ തന്നെ ആകനു, എന്ന

ബുദ്ധി ഉപദ്വൈശിക്കയും സാക്ഷിപ്പെ

ടുത്തുകയും ചെയ്തു കൊണ്ട്, ഞാൻ

നിരൂപിക്കുന്ന പ്രകാരം, നിങ്ങൾക്ക്

വിശ്വാസമുള്ള സഹൊദരനായ സി

ൽവാനുസിന്റെ പക്കൽ. ഞാൻ സം

കൊപമായി എഴുതിയയച്ചിട്ടുണ്ട്.

കമ്പ്, ബാബിലൊനiൽ നിങ്ങളൊ

ട ക്രടെ തെരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട [സഭ

യും.) എന്റെ പുത്രനായ മിക്കുസും,

നിങ്ങളെ സല്ല.രിക്കുന്നു.

ഫര് നിങ്ങൾ സ്റ്റെഹത്തിന്റെ ഷ്ടം

ബനം കൊണ്ടു തമ്മിൽ തമ്മിൽ സം

ല്പം പിൻ. ക്രിസ്റ്റ് ചെയ്ശൂവ ലുള്ള നി

ങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിക്കും സമാധാനം

തൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്ര [ഉണ്ടാകട്ടെ.) ആമെൻ.



a ⒶംG)

അപ്പൊസൈാലനായ പത്രൊസ

എഴുതിയ

പൊതുവിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ

ബലബനം.

ഫ അഭ്രായം.

@ അവൻ അവരൊട അവരുടെ

വിളിയെ വിശ്വാസത്താലും നല്ല

പ്രവൃത്തികളാലും ഉറപ്പ് വരുത്തി

6്ക്കാതെളളണ ഠ എന്നും.--ചവ, അത

തന്റെ മരണം സമീപിച്ചിരി

ക്കുന്നു എന്ന് അറിക്കൊണ്ടാക

ന്നു എന്നും ബുദ്ധി പഠകയും._

ച് ദൈവത്തിന്റെ വ സതൃ പു

ത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വാ

സത്തിൽ സ്ഥിരമായിസിപ്പാൻ അ

വരെ ഒമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യു

ബ.

6.Q)ശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാ

സനായും, അപ്പൊസ്റ്റൈാലനായുമുള്ള

ശിമൊൻ പബ്രൊസ, നമ്മുടെ വൈദ

വത്തിന്റെയും രക്ഷിതാവായ യെ

ശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും നീതിയാൽ ഞ

ങ്ങളൊട ക്രടെ സമമായി വില എ

റിയ വിശ്വാസത്തെ പ്രാപിച്ചവക

[എഴുതുന്നത്:

വ ലൈവത്തിന്റെയും നമ്മുടെ

കതാവായ യെശുവിന്റെയും അ

റിവിനാൽ കൃപയും സമാധാനവും

നിങ്ങൾക വദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ,

ബ മഹത്വത്തിലെക്കും സുകൃതത്തി

ലെക്കും നമ്മെ വിളിച്ചുവന്റെ അറി

വിനാൽ, അവന്റെ ദൈവശക്തി

എന്നത ജീവനും ദൈവഭക്തിക്കും

സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള സകല വസ്തുക്ക

ളെയും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാ

t o ബ:

വും സാർവുമുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമു

ക് ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇ

വയാൽ നിങ്ങൾ മൊഹം മൂലം ഭൂ

ലൊകത്തിലുള്ള നാശത്തിൽനിന്ന് തെ

റ്റി പൊയിട്ട, ദൈവപ്രകൃതിയു

ടെ അംശക്കാരാകെണ്ടുന്നതിന് ആ

ബ

@ അത്രയുമല്ല നിങ്ങൾ സകല ജാ

ഗ്രതയെയും ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ വി

ശ്വാസത്തിൽ സുകൃതത്തെയും, സുകൃ

തത്തിൽ അറിവിനെയും,

നൂ അറിവിൽ പരിപാകത്തെയും,

പരിപാകത്തിൽ ക്ഷമയെയും, ക്ഷ

മയിൽ ദൈവഭക്തിയെയും,

5 ദൈവഭകിയിൽ സഹൊദര

പ്രീതിയെയും, സഹൊദര പ്രീതി

യിൽ സ്റ്റൈഹത്തെയും ചെത്തുകൊഠം

വിൻ. -

വ്വ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ഇക്കാഴ്ച

ങ്ങ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടു, വി

ച്ചാൽ, അവ [നിങ്ങളെ) നമ്മുടെ

കതാവായ ഒയശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള

അറിവിൽ അഫ്ലാതൊ`നിഷ്ടല

ന്മാരൊ ആകാതെ [ഇരിക്കുമാറാക്കു

ബം -

ൻ എന്നാൽ ഇക്കാഴ്വങ്ങളില്ലാത്തവ

ൻ കരുടനായി, ദൂരെ കാണാൻ ക

ഴിയാത്തവനായി, തന്റെ പൂവ പാ

പങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തെ മറ

നവനായി ഇ(ിക്കുന്നു.

ചം ആയതകൊണ്ട, സ്വൈഫാദർ

ന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയെയും

തെ ിഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും നിശ്ചയം

വരുതുവാൻ വിശെഷാൽ ജാഗ്ര

X x

രം ആയവയാൽ എത്രയും വലിപ്പ തപ്പെടുവിൻ: എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ



@ംൗ വ, പന്റെത്രാസ വ. അ.

നിങ്ങൾ ഇക്കാഴ്വങ്ങളെ ചെയ്യുന്നുു വന്ന പെപ്പാഠം, അ

ങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരുനാളും വീണു വൻ പിതാവായ ദൈവത്തിൽനി

പൊകയില്ല. ന്ന ബഹുമാനത്തെയും മഹതപത്തെ

.ം.ം എന്തെന്നാൽ ഇപ്രകാരം തിയും പ്രാപിച്ചു.

ന്നെ നമ്മുടെ കതാവും രക്ഷിതാവു ചവ്വ oരം ശബ്ദത്തെ, ഞങ്ങൾ അ

മായിരിക്കുന്ന യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വനൊട ക്രടെ ശുദ്ധമുള്ള പവതത്തി

എന്നെക്കുമുള്ള രാജ്യത്തിലെക്കു ഒരു സൈമൽ ഇരിക്കുമ്പൊൾ, സപ്റ്റത്തിൽ

പ്രവെശനം നിങ്ങൾക പരിപൂണ്ണ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് മക്കുകയും ചെ

മായി നൽകപ്പെടും. |ു.
ചവ ആയതകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ഇ | ഛൻ വിശൈലിഷ്ടം ഏറ്റവും നി

കാഴ്വങ്ങളെ അറിഞ്ഞ ഇപ്പൊഴത്തെ ശ്ചയമായുള്ളൊരു ദിഘദശന വച

സത്യത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എ നം നമുക്കു ഉണ്ട് : ഒന്നും പുലരുക

ങ്കിലും, എപ്പൊഴും ഇക്കാഴ്വങ്ങളെ ക യും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ശു

റിച്ച നിങ്ങൾക്ക ഒമയുണ്ടാക്കുവാൻ ക്രൻ ഉദിക്കയും ചെയ്യുമെവാളത്തി

ഞാൻ ഉപെക്ഷ വിചാരിക്കയില്ല. |ന, ഇിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ പ്രകാശി

ചമ്പ അത്രയുമല്ല നമ്മുടെ കതാ കുന്ന വെളിച്ചത്തിങ്കൽ എന്ന പൊലെ

വായ മെയശു ക്രിസ്തുവും ഇനിക്കു കാ ആയതിങ്കൽ നിങ്ങc് ജാഗ്രതയായി

ണിച്ച പ്രകാരം,"ാൻ വൈഗത്തിൽ ിക്കുന്നത് നല്ല പ്രവൃത്തിയാകുന്നു:

എന്റെ •രം ക്രടാരത്തെ ഇട്ടു കള| lം വൈദവാകൃത്തിലുള്ള ഒരു ദി

ചെയണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു, |ഘദഗ്ദനവും പ്രത്യെകം വ്യാഖ്യാന

ഛ. ഞാൻ •രം ക്രടാരത്തിലുള്ള മുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതിനെ ആദ്യം അ

പ്പൊ ഒക്കെയും ഒമയാൽ നിങ്ങ റിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിപ്പിൻ.

ളെ ഉത്സാഹിപ്പിപ്പാൻ വൃായമെന്ന വ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭീഘദ

നിരൂപിക്കുന്നു. ്നം പൂവത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇ

.eഭ എന്റെ നിഴാണത്തിനു പി ക്രൂപ്രകാരം വന്നില്ല : ദൈവത്തി

ബ ഇായ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പൊ ന്റെ ശുദ്ധമുള്ള മനു ു പരിശു

ഴും ഒമയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടവ ദാത്മാവിനാൽ നിയൊഗിക്കപ്പെ

തെണ്ടുന്നതിന് ഞാൻ ശ്രമിക്കയും ട്ട പ്രകാരം പറഞ്ഞതെയുള്ളൂ.

ചെയ്യും. |
ഹ്ന എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ കരാ

വായ യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി ച അബദ്ധന്മാരായ ഉപഭൊക്ക

യെയും വരവിനെയും ഞങ്ങൾ നി മോശെയും, അവരുടെ ഭക്തികെ

ങ്ങളൊട അറിയിച്ചത, കൌശല ടിനെയും ശിക്ഷയെയും കുറി

(Rു -വ. അ ഋായം

ത്തൊടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട വൃത്ഥ കഥ

കളെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ബടന |

വരല്ല; അവന്റെ മഹത്ത്തെ ക

ണ്ടു സാക്ഷിക്കാർത്ര ആയിരുന്നത്.

ക് എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ഇവൻ

എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ആകനു,

ഇവങ്ക ൽ ഇനിക നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ട്,

എന്ന ഇപ്രകാരമുള്ളൊരു ശബ്ദം

ഷ്ടം.-9 അവ ിൽനിന്ന ഭക്തി

മാനായവൻ ചെസാഖദാമിൽനിന്ന

6ലാത്ത അക്ഷ6 വ_1ട്ടത 6 പാലെ ആ

കാപെടും എന്നും മുമ്പിൽ കൂട്ടി

വ-1Qകയും .-.c ഠ ശുദ്ധ മില്ലാത്ത

വരും ദൈവദൂഷണക്കാരുമായ

ം്തം വഞ്ചനക്കാരുടെ മയ്യാദക

ളെ എറ്റവും ത്.കവായി വണ്ണി

അവങ്ക ലക്കു ശ്രജമായുള്ള മഹ കയും ചെയ്യുന്നത്.



വ, പന്റെത്രാസ വ. അ. @09

എന്നാൽ കള്ള ദ്ഘദൾിമാരും ജ

നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു,

അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇട

യിലും, നാശമുള്ള വെദവിപരീത

ങ്ങളെ അഫ്സുമായി പ്രവെശിപ്പി

ച്ച, തങ്ങളെ വിലെക്കു കൊണ്ടിട്ടുള്ള

ക്താവിന്റെയും ഉപെക്ഷിച്ചു കള്ള

ഞ്ഞ, തങ്ങളുടെ മെൽ തന്നെ വെഗ

ത്തിൽ നാശത്തെ വരുത്തികൊള്ളുന്ന

കള്ള് ഉപലെ ഋാക്കൾ ഉണ്ടാകും.

വ. അവരുടെ നാശവഴികളെ പ

ലരും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യും. അ

വരുടെ ഹെതുവായിട്ടു സ്തൃത്തി

ന്റെ വഴി ദുഷിക്കപ്പെടും.

മ്പ ദ്രവൃാഗ്രഹത്താൽ അവർ കൌ

ശല വാക്കുകൾ കൊണ്ടു നിങ്ങളെ

വൃാപാരമാക്കി തീക്കം: അവക പൂ

വ കാലം തുടങ്ങിട്ടുള്ള ശിക്ഷ വിധി

ദിഘമായി താമസിക്കുന്നില്ല, അവ

രുടെ നാശം ഉറങ്ങുന്നതുമില്ല.

ര എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ പാപം ചെ

യൂിട്ടുള്ള ദൈവദൂതന്മാരെ ദൈവം

ക്ഷമിക്കാതെ, [അവരെ)ന അകത്തി

ലെക്കു തള്ളിക്കളഞ്ഞ, അവ ആ നൂാ

യ വിധിക പാപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ,

അന്ധകാരത്തിലെ ശൃംഖലകളിലെ

ക്ക എലിക്കയും,

് പഴയ ഭൂലൈാകത്തൊടും ക്ഷമി

ക്കാതെ, ദൈവഭക്തിയില്ലാത്തവരു

ടെ ലൊകത്തിന ജലപ്രളയത്തെ വ

രുത്തിക്കൊണ്ടു,എട്ടാമത്തവനായി നീ

തിയുടെ പ്രസംഗക്കാരനായ നൊ

ഹായെ രക്ഷിക്കയും,

നൂ സൊദൊം എന്നും ഗൊമൊറാ

എന്നും ഉള്ള പട്ടണങ്ങളെയും ഭ്

മാകി, ഒരു കിട്ടെൽ മറിച്ചിൽ കൊ

ണ്ടു കറ്റം വിധിച്ചു, [അവരെ) ഇ

നി ഭക്തികെടായി നടക്കുന്നവക

ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാക്കി തികയും,

5 ദുഷ്ടന്മാരുടെ കാമവികാര ന

ടപ്പിനാൽ മുഷ്യപ്പെട്ടവനായി.

നീതിമാനായ ലൊത്തിനെ രക്ഷി

കയും ചെയ്തു എങ്കിൽ,

വ്വ (എ.i്കൊണ്ടെന്നാൽ ആ നീ

തിമാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ കുടി

യിരുന്ന, കാണുകയും കൊ

ചെയ്ത്,യാൽ, ദിവസം പ്രതി അവ

രുടെ അനൂായമുള്ള പ്രവൃത്തികളാ

ൽ തന്റെ നീതിയുള്ള ആത്മാവി

നെ വെദനപ്പെടുത്തി,)

ൻ കതാവ് ദൈവഭക്തിയുള്ളവ

രെ പരീക്ഷയിൽനിന്ന 'വെർപ്പെടു

ആവാനും, അവ്വായക്കാരെ നൂായ

വിധിയുടെ ദിവസത്തിന് ശിക്ഷിക്ക

പ്പെടുന്നതിനു പാപ്പിപ്പാനും അറി

യുന്നു:

കം വിശെഷാൽ അശുദ്ധിയുടെ

മൊഹം കൊണ്ടു ജഡത്തിന്റെ പി

ന്നാലെ നടന്ന കരുതപത്തെ നിന്ദി

ക്കുന്നവരെ തന്നെ. അവർ ദൂരഹ

ങ്കാരമുള്ള വരും, തന്ന് ഋക്കാരും, അ

ധികാരങ്ങളെ ദുഷിപ്പാൻ ശങ്കയി

ല്ലാത്തവരും ആ കന്നു.

.ം. എന്നാലും ശക്തിയിലും മഹ

തപത്തിലും ഗ്രെക്ടതയുള്ള ദൈവദൂ

തന്മാരും കത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ

അവക വിസൈാധമായി ദൃഷ്ട്യമുള്ള

അപവാദത്തെ ബൈാധിപ്പിക്കുന്നില്ല

ല്ലൊ.

കവ. എന്നാൽ ഇവർ പിടിക്കപ്പെടു

കയും നശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന

തിന ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ജനിച്ച ബു

ദ്ധിയില്ലാത്ത ഭൂഗജന്തുകൾ എന്ന

പൊലെ, തങ്ങൾ അറിയാത്ത കാഴ്ച

ങ്ങളിൽ ദൂഷണം പറഞ്ഞ്, തങ്ങളു.

ടെ നാശത്തിൽ തന്നെ അശെഷം

നശിച്ചു പൊകം:

്ടമ്പ അവർ പകലിൽ വെറിയുന്ന

ത കൌതുകമാകുന്നു എന്ന വിചാtി

ക്കുന്നവർ [എന്ന പൊലെ.) നിതി

കെടിന്റെ പ്രതിഫലത്തെയും പ്രാ

പിക്കും. അവർ കറകളും അവലക്ഷ

ണങ്ങളുമായി, നിങ്ങളൊട്കൂടെ വി

ബ കഴിച്ചു കൊണ്ടു, തങ്ങളുടെ വ

X x 2



Goവു വ പ6ത്രാസ് ബ അ.

ഞ്ചനക് കൊണ്ടു ഉല്ലാസിച്ചു കൊ; രക്ഷിതാവുമാകുന്ന യെശു ക്രിസ്തുവി
ള്ളുന്നവരായി; |് അറ1വിനാൽ അവർ ഭൂഖലാ

്ര വൃഭിചാരം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞും, കത്തിന്റെ അശുദ്ധികളിൽനിന്ന ഒ

പാപത്തെ വിട്ടൊഴിയാതെയുമിരി ടിപ്പൊയതിന്റെ റ ശൈഷം, അവർ

ക്കുന്ന കണ്ണുകളുള്ളവരായി, സ്ഥിര അവയിൽ പിന്നെയും അകപ്പെട്ട,

മില്ലാത്ത ആത്മാക്കളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ജയിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ, അവ്

വരായി, ദ്രവൃാഗ്രഹ ശിലങ്ങളിൽ ആദ്യ കാഴ്വങ്ങളെക്കാഠം അവസാന

അഭ്യസിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയം [ഉള്ളവ കാഴ്വങ്ങൾ വാകന്നു.

രായി] ശപിക്കപ്പെട്ടു പുത്രന്മാtാക വ. എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ

നു : നീതിയുടെ വഴിയെ അറിഞ്ഞതി

ക@ അവർ നെരെയുള്ള വഴിയെ ന്റെ ശൈഷം, തങ്ങൾക്ക് ഏല്പിക്ക

വിട്ടു കളഞ്ഞ, തെറ്റിപ്പൊയി,ബൊ! പെട്ട പരിശുദ്ധ കല്പനയെ വിട്ട മാ

സൊറിന്റെ പുത്രനായ ബാലാമി | റുന്നതിനെക്കാഠം, ആയതിനെ അറി

ന്റെ വഴിയെ പിന്തുടന്നുകൊണ്ടി യാതെ ഇരുന്നു എങ്കിൽ അവക ന

രിക്കുന്നു, അവൻ അനൂായത്തിന്റെ

ക്രലിയെ ആഗ്രഹിച്ചു.

ചണ്ഠ എന്നാൽ അവന്റെ അതിക്ര

ന്നായിരുന്നു.

വ.വ. എന്നാൽ നായ താൻ ഛദിച്ച

തിനും, കളിപ്പിക്കപ്പെട്ട പണി ചെ

മത്തിനു അവൻ ശാസിക്കപ്പെട്ടു: പ് ളിയിൽ ഉരുളുന്നതിനും തിരിച്ചു എ

റവാൻ വഹിയാത്ത കഴുത മനുഷ്ടു നുള്ള സയ്യൊപമയിൻ പ്രകാരം

ശബ്ദമായിട്ട പറഞ്ഞ ദിഘദഗ്ദിയു

ടെ `ബുദ്ധിഹീനതയെ വിതൊധി

ച9 ഇവർ വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറു

കളും കൊടുങ്കാറ്റാൽ കൊണ്ടുപൊ

കപ്പെട്ട മെഘങ്ങളു.ം ആകുന്നു . അ

ന്ധതമസ്സ് എന്നെനെക്കും അവക

വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

.ംവൃ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മായയു

അവക സംഭവിച്ചു.

ബ അഭ്രൂായം.

ം നൂായവിധിക്കായി ക്രി ബ

ന്നതിന്റെ നിശ്ചയം.-്.ം ഭൂ

ലൊകം നശിഷു പൊകുന്ന പ്ര

കാരം.-ഫഫ ദൈവഭക്തിക്കായി

ഒരു ബുദ്ധി ഉപദെശം.

ിയമുള്ളവരെ, ം സ ഠ അണ്ടാം ഖല

ള്ള വലിയ വൻപു [വാക്കുകളെ) ഖനത്തെ ഞാൻ ഇപ്പൊൾ നിങ്ങൾ

അവർ പറയുമ്പൊൾ, തെറ്റിൽ ന ക്ക എഴുതുന്നു; അവയിൽ രണ്ടിലും

ടക്കുന്നവരിൽ നിന്ന അശെഷം നീ, ഒമയുടെ വഴിയായി ഞാൻ നിങ്ങ

ങ്ങിട്ടുള്ളവരെ അവർ ജഡത്തിന്റെ ളുടെ പരമാത്ഥമുള്ള മനസ്സിനെ ഉ

മൊഹങ്ങളാൽ കാമവികാരങ്ങളാൽ ത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്:

വശിക(ിക്കുന്നു. വ വിശുദ്ധ ദിഘദഠിമാൻാൽ മുൻ

.=ൻ അവക സാതന്ത്ര്യത്തെ വാ പഠയപ്പെട്ട വചനങ്ങളെയും, ക

ശത്തം ചെയ്യുമ്പൊൾ, അവർ തന്നെ താവും രക്ഷിതാവുമായപന്റെ അ

നാശത്തിന്റെ അടിമകൾ ആകനു: ദൈപ്പാസ്കൊലന്മാരാക്ന ഞങ്ങളുടെ

എന്തെന്നാൽ യാതൊരുത്തനാൽ ഒരു കല്പനയെയും നിങ്ങം ഒപ്പാനായി

ത്തൻ ജയിക്കപ്പെട്ടുവൊ ആയവനാ ടൂ [ആകന്നു:)

ൽ തന്നെ അവൻ അടിമയാക്കപ്പെ ന് അവസാന ഭിവസങ്ങളിൽ ത

ടുന്നു. - ങ്ങളുടെ സപന്ത മൊഹങ്ങളിൽ പ്ര

വ.ം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കതാവും|കാരം നടക്കയും,



' വ. പത്തൊസ സ്ഥ അ. ്ദ്രംൻ

രം അവന്റെ വരവിന്റെറ വാശ

ത്തം എവിടെ ആകന്നു ? പിതാക്ക

ന്മാർ ഉറങ്ങിപ്പൊയതിന്റെ ശൈ

ഷം, സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരം

ഭം മുതൽ ഇരുന്ന പ്രകാരം തന്നെ

ഇരിക്കുന്നുവല്ലൊ, എന്ന പറകയും

ചെയ്യുകൊണ്ട്, പരിഹസിക്കുന്നവർ

വരുമെന്നുള്ളതിനെ ആദ്യം അറി

ഞ്ഞിരിപ്പിൻ.

@ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ പൂവ കാല

ത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താ

ൽ ആകാശങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ നി

ന്നും വെള്ളത്താലും സ്ഥിരമായി നി

ഭിക്കുന്ന ഭൂമിയും ഇരുന്നു എന്നുള്ള തി

നെയും,

ഔ അവയാൽ അപ്പൊളുള്ള ലൊ

കം ജലപ്രളയം കൊണ്ട് നശി

പൊയി എന്നുള്ളതിന്റെയും അവർ

മനസ്സൊടെ അറിയാതെ ഇരിക്കു

ബ

എന്നാൽ ഇപ്പൊളു.ള്ള ആകാശ

ങ്ങളും ഭൂമിയും ആ വചനത്താൽ

തന്നെ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട, നൂായവി

ധിയുടെയും ഭക്തിയില്ലാത്ത മനുഷ്യ

രുടെ നാശത്തിന്റെയും നാളിന

അഗ്നിക്കായിട്ട കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Q എന്നാൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ക

താവിങ്കൽ ഒരു ദിവസം ആയിരം

സാഠവതാരങ്ങളെ പൊലെയും, ആ

യിരം സംവത്സരങ്ങൾ ഒരു ദിവ

സത്തെ പൊലെയും ഇ(ിക്കുന്നു എ

ന്നുള്ള ഠരം ഒരു കാഴ്വത്തെ നിങ്ങൾ

അറിയാതെയിരിക്കരുത്.

ൻ ചിലർ താമസമെന്ന് വിചാരി

ക്കുന്നത് പൊലെ കത്താവ് തഒൻറ

വാശത്തത്തെ കുറിച്ചു താമസിക്കുന്നി

ല്ല ; യാതൊരുത്തരും നശിച്ചുപൊക

വാനല്ല, എല്ലാവരും അനുതാപത്തി

ന വരുവാൻ മനസ്സായിരുന്ന, ന

മുടെ നെതെ ദിഷ്ടക്ഷമയെ9ടിരി'

ക്കുന്നതെ ഉള്ളൂ.

സം രാത്രിയിൽ ഒരു ചൊരൻ വരു

ന്നത വെ_ാലെ തന്നെ വരും ; ആയ

തിൽ മെൽ മണ്ഡലങ്ങൾ ഒരു വലി

യ ശബ്ദത്തൊടെ ഒഴിഞ്ഞുപൊകും,

പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ചൂടപിടിച്ച ഉരുകി

പ്പൊകം, ഭൂമിയും അതിലുള്ള ക്രിയ

കളും വെന്തുപൊകയും ചെയ്യും.

ച്ച ആകയാൽ ഇക്കാഴ്വങ്ങൾ ഒ

കെയും ഉരുകിപ്പൊകന്നതാക്കൊ

ണ്ടു, എത്ര മെൽമണ്ഡലങ്ങൾ ക

ത്തി ഉരുകിപ്പൊകയും, പഞ്ചഭൂത

ങ്ങളു.ം വെന്തുരുകി പൊകയും ചെ

യ്യുമൊ, ദൈവത്തിന്റെ ആ ദിവ

സം വരുന്നതിനായിട്ട കാരന്തുകൊ

ണ്ടും ബദ്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും,

ചവ, നിങ്ങൾ ശുദ്ധമുള്ള നടപ്പി

ലും ദൈവഭക്തിയിലും എത പ്രകാര

മുള്ളവരായിരിക്കെണ്ടിയവരാകുന്നു?

കമ്പ. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ, അവമെൻറ്

വാശത്തത്തിൻ പ്രകാരം, നീതി വ

സിക്കുന്ന പുതിയ സപ്റ്റങ്ങൾക്കും പു

തിയ ഭൂമിക്കും നൊകി പാക്കുന്നു.

.ംരം ആകയാൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ.

ഇക്കായ്യങ്ങൾക്കു നൊക്കി പാക്കുന്നത്

കൌണ്ടു, നിങ്ങൾ അവനാൽ കറ

യും കുറ്റവുമില്ലാത്തവരായി, സമാ

ധാനത്തൊടെ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടവ താ

കെണ്ടുന്നതിന ജാഗ്രതപ്പെടുവിൻ.

ക@ നമ്മുടെ കരാവിന്റെ ഭീഷ

ക്ഷമ തന്നെ അക്ഷയാക്കുന്നു എന്ന

നിരൂപികയും ചെയ്തിൻ; ഇപ്രകാ

രം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സ

ഹൊദരനായ പൌലുസും തനിക്ക്

കൊടുക്കപ്പെട്ട ബുദ്ധി പ്രകാരം നി

ങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു:

ചന അവന്റെ എല്ലാ ലെഖനങ്ങ

ളിലും ഇക്കാഴ്വങ്ങളെ കുറിച്ചു പഠ

ഞ്ഞുകൊണ്ടു, അപ്രകാരം തന്നെ(എ

ഴുതിയിരിക്കുന്നു.] അവയിൽ അറി

വാൻ പ്രയാസമുള്ളവ ചില കാഴ്ച

ങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവയെ പഠിപ്പില്ലാത്ത

ഫം എന്നാൽ കതാവിന്റെ ദിവ വരും സ്ഥിരമില്ലാത്തവരും. മറ്



G).ഥo ച യൊഹനാൻ ച അ.

വൈദവാക്യങ്ങളെയും (തങ്ങൾ മറി പൊകാതെ ഇത് പ്ലാൻ ജാഗ്രതപ്പെ

ചുകളയു.1്ത്) പൊലെ തങ്ങളുടെ ട്ടിൻ പ് ൻ.

നാശ ത്തിനായിട്ടു തന്നെ മറിച്ചുകള| കവ്വ എന്നാൽ കൂപയിലും, നമ്മു

യുന്നു. | ടെ കരാവും ആ ക്ഷിത വ്യമാകുന്ന

. എന്നാൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നി ്യശു ക്രിസ്തുവ മെൻറ അറിവ ലും വ

ബ [ഇക്കാഴ്വങ്ങളെ]മുമ്പിൽ ക്രട്ടി ദ്ധിച്ചുകൊഠ്പിൻ. അവന ഇപ്പൊ

അറിഞ്ഞിരിക്കൊണ്ടു, ദുഷ്ടാരുടെ | ഴ്സം എന്നെന്റെ ക്കും മഹൽപം ഉണ്ടാ

ചതിയാൽ കൂടി വലയപ്പെട്ട, ന||യിരിക്കട്ടെ. ആമെൻ.

ങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയെ വിട്ട വിനു |

-ബ--

അപ്പൊസൈാലനായ യാഹന്നാൻ

എഴുതിയ

പൊതുവിലുള്ള ഒനാമത്തെ

6്ല ബ_നം.

്ല അുായം. ്തങ്ങ വെള്ളാട ക്രടെ സംസഴ്ചമുണ്ടാകെ

ണ്ടുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊട

അറിയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ

സൗസും പിതാവിനൊടും അവ

വെൻറ പുത്രനായ യെശു ക്രിസ്തുവി

- - നൊടും ക്രടെ ആകനു സതൃം.

അതിനെ-് നാം ശുദ്ധിയെ ചെ | ര. നിങ്ങളുടെ സാക്ഷം ഘ്

ത്തു ക്രട്ടണം എന്നുള്ളത്. മാകെണ്ടുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ • അം കാ

ആദി മുതൽ ഉള്ളതും,ഞങ്ങൾ കെ  ുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുകയും ചെ

ട്ടിട്ടുള്ളതും, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ | യൂന്നു.

കൊണ്ടു കണ്ടിട്ടുള്ളതും, ഞങ്ങൾ നൊ | ആ വിശെഷിച്ചും ദൈവം പ്രകാ

കീട്ടുള്ളതും, ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ 'ശം ആകന്നു എന്നും, അവനിൽ ഒ

തൊട്ടിട്ടുള്ളതുമായ ജീവന്റെ വച | ടൂം അന്ധകാരമില്ല എന്നുമുള്ളത് ഞ

നത്തെ കറിച്ച്, ങ്ങൾ അവനിൽനിന്ന കെട്ടിനിക്ക

വ. (എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവൻ യും, നിങ്ങളൊട അറിയിക്കയും

വെളിപ്പെടുകയും, ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്ന വാശത്തം ആകുന്നു.

നെ കാണുകയും ചെയ്തു. പിതാവി | ഔ നമുക്ക് അവനൊട ക്രടെ സം

്നാട ക്രടെ ഇരുന്നതും, ഞങ്ങൾക്ക് | സഴ്ചം ഉണ്ടെന്ന് നാം പഠകയും,

വെളിപ്പെട്ടതുമായുള്ള ആ നിത്യജീ|അന്ധകാരത്തിൽ നടകയും ചെയ്യു

വനെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി | നു എങ്കിൽ, നാം ഭൊക്മ പറയുന്നു,

പ്പെടുത്തുകയും അറിയികയും ചെയ്യു |സതൃത്തെ ചെയ്യുന്നതുമില്ല.

ന്നു;) 9 അവൻ പ്രകാശത്തിൽ ഇത് ക

ന ഞങ്ങൾ കാണുകയും കൊത്പൊലെ തന്നെ നാം കൂടെ പ്ര

.ം ദൈവത്തൊടുള്ള സംസ്ഗ്ഗത്താൽ

ആ ിൽ നമുക്ക് നിതൃജീവനുണ്ടാ

കന്നുവൊ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ വ

സ്തുത അവൻ വണ്ണിക്കുന്നത്.--അ

യും ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ നിങ്ങൾക്കും (കാശത്തിൽ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ, നമു



ഫ യൌഹന്നാൻ വ. അ. G)ഥ.ഥ

ക തമ്മിൽ സംസും ഉണ്ട്, അവ

ന്റെ റ പുത്രനാകുന്ന യെശു ക്രിസ്തുവി

കെൻഠ ആ 9ാ .നമെ സകല പാപ

ത്തിൽനിന്നും ശുദ്ധിയാക്കുകയും ചെ

യ്യുന്നു.

വ്വ നമുക്ത പാപമില്ലെന്ന നാം പ

റയുന്നു. എങ്കിൽ, നമെ നാം വഞ്ചി

ക്കുന്നു, നമ്മുടെ പക ജ് സത്യവുമി

ല

ൻ നാം നമ്മുടെ വാപങ്ങളെ എ

റ്റു പറയുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ ന

മ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമൊട ക്ഷ

മിപ്പാനും, സകല നീതികെടിൽനി

ന്നും നമ്മെ ശുദ്ധിയാക്കുവാനും വി

ശാസവും നെരുമുള്ളവനാകുന്നു.

ന്നാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വെ

ണ്ടി മാത്രമല്ല, സ്റ്ലൊകത്തിന്റെ

യും [പാപങ്ങൾക) 6:വണ്ടിയും ക്ര

ബട ുകന്നു:)

മ്പ് നാം അവന്റെ കല്പനകളെ

പ്രമാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ, നാം അവ

നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന ഇത

കൊണ്ടു അറകയും ചെയ്യുന്നു.

രം ഞാൻ അവനെ അറ.യുന്നു എ

ന്ന പറകയും, അവന്റെ കല്പനക

ളെ പ്രമാണിക്കാതെ ഇരികയും ചെ

യ്യുന്നവൻ അസതൃവാദിയാകുന്നു, അ

വനിൽ സതൃവുമില്ല.

@ എന്നാൽ ആതെങ്കിലും അവന്റെ

വചനത്തെ പ്രമാണിക്കുന്നുവൊ,അ

.ഠം നാം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എ വനിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റെഫം

ന്നു പറയുന്നു എങ്കിൽ, നാം അവ നിവൃത്തിച്ചിരിക്കുന്നു സതൃം: നാം

നെ അസതൃവാദിയാക്കുന്നു, അവ അവനിൽ ആകന്നു എന്ന ഇതിനാ

ന്റെ വചനവും നമ്മിലില്ല. |ൽ നാം അറിയുന്നു.

്) താൻ അവനിൽ സ്ഥിതമായി

വ. അaഷായം. നില്ലക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നവൻ, അ

ബ ക്ഷീണതയുടെ പാപങ്ങൾക്കു വി വൻ എതപ്രകാരം നടന്നുവൊ,താ

തൊധമായി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന " അപ്രകാരം തന്നെ നടക്കെണ്ടു

ത -്. ദൈവത്തെ അറിയുന്ന"
ത അവന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാ സഹൈാലരന്മാരെ, ഞാൻ ഒരു

ണിക്കുന്നത് ആക് പിന്ത. പൂിയ കല്പനയെ നിങ്ങൾക്ക് എഴ
കൗ വഞ്ചനകാതെ സൂക്ഷിക്കെണ തുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആദിമുതൽ ഉ

ണ്ടായിട്ടുള്ള പഴയ കല്പന അക്രെ.
6 മനുള്ളത്. -വ.ം അവരുടെ വ ന് ്

ഞ്ചനകളിൽനിന്ന ദൈവഭക്തി ആ പഴയ കഷണ നിങ്ങ9് ആഭ
മുതൽ കെട്ടിട്ടുള്ള വ ഥുനം ര,6ന്ന

യുള്ളവർ വിശ്വാസത്താലും നട

പ്പിന്റെ റ ശുദ്ധിയാലും നല്ലവണ്ണം ു. -
ർക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്. വ്വ പിന്നെയും ഞാൻ ഒരു പുതിയ

കല്പനയെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു, അ

എന്റെ ചെറിയ മക്കളെ, നിങ്ങ ത അവനിലും നിങ്ങള് ലും സതൃമു

ൾ പാപം ചെയ്യാതെ ഇരിപ്പാനാ ള്ളതാകുന്നു : അതെന്ത.കൊണ്ടെന്നാൽ

യിട്ട, ഇ.കാഴ്ച ദൈളെ ഞാൻ നിങ്ങ അന്ധകാരം ഒഴിഞ്ഞുപൊയി, സ

C്ക്ക് എഴുതുന്നു. ഒരുത്തൻ പാപം തൃമുള്ള വെളിച്ചം ഇപ്പൊൾ പ്രകാ

ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, നീതിമാനാകുന്ന ശിക്കുന്നു.

യെശു ക്രിസ്തു എന്ന കാഴ്വസ്ഥൻ നമു ന് താൻ വെളിച്ചത്തിൽ ആകന്നു

ക പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ട: എന്ന പറകയും,തന്റെ സഹൊദര
വ. അവൻ നമുടെ പാപങ്ങൾക്കു നെ ദെപഷിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ ബ

വെണ്ടി പ്രതിശാന്തിയാകുന്നു: എ തവരെയും ഇരുട്ടിൽ ഇഡ1ക്കുന്നു.



G).ഥവ. ഥ യൊഹനാൻ വ. അ.

ഥം തന്റെ സഹൊദരനെ സ്റ്റെ

ഹിക്കുന്നവർ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതി

ക്കുന്നു, അവനിൽ ഒരു വിരുദ്ധത

യുമില്ല.

ഥ്യം തന്റെ സഹൈാദരനെ ദെച

ക്ഷിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ ഇ

രിക്കുന്നു, അന്ധകാരത്തിലും നടക്കു

നു, താൻ എവിടെക്ക് പൊകന്നു എ

ന്ന അറിയുന്നതുമില്ല; അതെന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ അന്ധകാരം അവന്റെ

കണ്ണുകളെ കാഴ്ചയില്ലാതെ ആകി.

ക് ചെറിയ പൈതങ്ങളെ നി

ങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ അവന്റെ നാ

മം മൂലമായിട്ട ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക

കൊണ്ടു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതു

ബ, -

ചബ പിതാക്കന്മാരെ, ആദി മുതലാ

യിരിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞി

ിക്കൊണ്ടു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എ

ഴുതുന്നു. ബാലന്മാരെ, നിങ്ങൾ ദു

ക്ടനായവനെ ജയിച്ചതപൊണ്ടു.

ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. ചെറി

യ പൈതങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പിതാ

വിനെ അറിഞ്ഞിരിക്കകൊണ്ടു, ഞാ

ൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു.

ഛ പിതാക്കന്മാരെ, ആദിമുതലാ

യിരിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞി

രിക്കകൊണ്ടു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴു

രിയ ിക്കുന്നു. ബാലന്മാരെ, നിങ്ങ

ഠ് ബലമുള്ളവ ർാകകൊണ്ടും, ദൈ

വത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വ

സിക്കുന്നതകൊണ്ടും, നിങ്ങൾ ദുഷ്ട

നായവനെ ജയിച്ചതപൊണ്ടും, ഞാ

ൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

.ം@ ഇഹലൊകത്തെ എങ്കിലും, ഈ

ഹലൊകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ എങ്കി

ലും സ്റ്റൈഹിക്കരുത്. ഒരുത്തൻ ഗുഹ

ലൊകത്തെ സ്റ്റെഫിക്കുന്നു എങ്കിൽ,

പിതാവിന്റെ സ്റ്റൈഹം അവന്ത

ഇിക്കുന്നില്ല.

ച്) അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇ

ഡത്തിന്റെ മൊഹവും, കണ്ണുകളു.

ടെ മൊഹവും, ജീവനത്തിന്റെ

പ്രതാപവും പിതാവിങ്കൽനിന്ന ഉ

ണ്ടാകുന്നില്ല, ഇഹലൊകത്തിൽ നിന്ന

ന്റെത്ര ഉണ്ടാകുന്നത്.

.ു ഇഹലൊകവും അതിന്റെ

മൊഹവും ഒഴിഞ്ഞുപൊക്നു : എ

ന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ

ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെക്കും ഇിക്കു

ബ.

.ംവൃ ചെറിയ കൈപതങ്ങളെ, ഒടു

കത്തെ കാലം ആകനു : അന്തിക്രി

വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ കെട്ടിരിക്കു

ന പ്രകാരം, ഇപ്പൊഴും അന്തിക്രി

ക്കൾ പലരും ഉണ്ട്: ആയതകൊ

ണ്ട ഒടുക്കത്തെ കാലം ആകുന്നു എ

ന്ന നാം അറിയുന്നു.

.ംൻ അവർ നമ്മിൽനിന്ന് പുറ

പ്പെട്ടു. അവർ നമ്മിലുള്ളവയായിരു

ന്നില്ല താനും; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

അവർ നമ്മിലുള്ളവരായിരുന്നു എ

ങ്കിൽ, നമൊട ക്രടയിഡി ക്കുമായി

രുന്നു. എന്നാൽ അവർ എല്ലാവരും

നമ്മിലുള്ളവയല്ല എന്ന് അവർ പ്ര

സിദ്ധപ്പെടെണ്ടുന്നതിനത്രെ അവർ

പുറപ്പെടുന്നത്.)

വം എന്നാൽ നിങ്ങഠം പരിശുദ്ധ

നായവനിൽനിന്ന് അഭിഷെകംപ്രാ

പിച്ചു. സകലത്തെയും അറിഞ്ഞുമി
രിക്കുന്നു. -

വ. നിങ്ങൾ സമൃത്തെ അറിയാ

യ്തുകൊണ്ട് എന്നല്ല, നിങ്ങCം അതി

നെ അറിക്കൊണ്ടും, സത്യത്തിൽ
നിന്ന ഒരു ജൊ ഉണ്ടാകായ്ല.

കൊണ്ടും അത്രെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു

എഴുതിയത്.

വ.വ. യെശു എന്നവൻ ക്രിസ്തുവല്ല

എന്ന പറയുന്നവനല്ലാതെ, പ. നെ

ആര അസത്യവാടിയാക്നു ? പി

താവിനെയും പുത്രനെയും നിക്ഷെ

ധിക്കുന്നവൻ തന്നെ അന്ത് ക്രിസ്തു വാ

-

സ്ഥലൊകത്തിലുള്ളത ഒക്കെയും, ജ ബം



ഥ യൊഹന്നാൻ ബ, ആ. G)ഥമ്പ

വമ്പ, ആരെങ്കിലും പുത്രനെ നി

കൊധിക്കുന്നുവൊ, ആയവന പി

താവായവനില്ല : [എന്നാൽ വപ്പത്ര

നെ അറിയിക്കുന്നവന പിതാവും ഉ

വര. അത്കൊണ്ടു ആദി മുതൽ തു

ടങ്ങി നിങ്ങൾ കെട്ടിട്ടുള്ളത നിങ്ങ

ളിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കട്ടെ. ആദി മു

തൽ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ കെട്ടിട്ടുള്ളത

നിങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിരുന്നാൽ, നി

ങ്ങൾ പുത്രനിലും പിതാവിലും സ്ഥി

ർപ്പെട്ടിരിക്കും.

! വ@ നിതൃജിവൻ എന്നുള്ളത്, അ

വൻ നമുക്ക് ചെയു, വാശത്തം ആ

കുന്നു,

വ്) നിങ്ങളെ ചതിക്കുന്നവരെ ക

റിച്ചു ഞാൻ ഇക്കാഴ്വങ്ങളെ നിങ്ങൾ

ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

വ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവനിൽ

നിന്ന പ്രാപിച്ച അഭിഷെകം നി

ങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു, നി

ങ്ങൾക്ക് ഒരുത്തൻ ഉപദ്വൈശിപ്പാൻ

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യവുമില്ല. എന്നാൽ

ആ അഭിപൊകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക

സകല കാഴ്വങ്ങളെയും ഉപദെശിക

യും, അത സതൃമായിരിക്കയും, വൃാ

ജമല്ലാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്ന പ്രകാര

വും, ആയത നിങ്ങൾക്ക് ഉപലെ ശി

- 'ം.ബ അല്പായ ബ

ച ദൈവത്തിന് നമെ തമൻ: പൂ

ത്രന്മാരാക്കി തിക്കുന്നതിൽ നമൊ

ടുള്ള വിശൈാൽ സ്റ്റൈഹത്തെ അ

വൻ അറിയിക്കുന്നത്._മ്പ. അത്

കൊണ്ടു നാം വ6rാക്കുമെത്ത06)ട

അവന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണി

കയും--ഫഫ് വിശൈലിച്ച ബ

ഹൊദരസംബന്ധമായി തമ്മിൽ

തമ്മിൽ സ്റ്റെഫിക്കയും ചെയ്യെണ്ടു

ന്നതാകനു എന്നുള്ളത്.

ന9ം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെ

ന്ന വിളിക്കപ്പെടെണ്ടുന്നതിന്, പി

താവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്റ്റെഫ

ത്തെ നൽകി എന്ന നൊകിക്കൊൾ

വിൻ . ഇത് വെഹതുവായിട്ട ലൊകം

നമെ അറിയുന്നില്ല, അതെന്തകൊ

ണ്ടെന്നാൽ അത് അവനെ അറിഞ്ഞി

ട്ടില്ല.

വ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇപ്പൊൾ നാം

ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ ആക

ന്നു, നാം ഇന്നപ്രകാരമിരിക്കുമെ

്നുള്ളത ഇനിയും സ്പഷ്ടമായതുമില്ല.

എങ്കിലും അവൻ പ്രകാശപ്പെട്ടു കൊ

ൾ, നാം അവനൊട സദൃശമോഅാ

കമെന്ന നാം അറിയുന്നു: അതെന്ത

, കൊസ്ലെന്നാൽ അവൻ ഇരിക്കുന്ന

ു പ്രകാരവും തന്നെ, നിങ്ങൾ അ | പ്രകാരം തന്നെ അവനെ നാം കാ

വനിൽ സ്ഥിതി ചെ6യ്യുന്നു . .

വവ്വ ഇപ്പൊഴും, ചെറിയ പെത്| . അവനിൽ •രം ആശ്രയമുള്ള

ങ്ങളെ, അവൻ വെളിപ്പെടുമ്പൊൾ വൻ എല്ലാം അവൻ പിശുദ്ധനാ

നമുക്കു കൈധഴ്ചമുണ്ടാകയും, നാം അ !യിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തന്നെ, തന്നെ

വന്റെ വരവിൽ അവന്റെ മുമ്പാ താൻ ശുദ്ധമാക്കികൊള്ളുന്നു.

കെ ലജ്പ്പെടാതിരികയും ചെയ്യെ രം വാവു ഠ ചെയ്യുന്നവൻ എല്ലാം

ണ്ടുന്നതിനായിട്ടു, അവനിൽ സ്ഥി; നൂായപ്രമാണ ലംഘനത്തെയും ചെ

തി ചെയ്തിൻ. യ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ പാപം സ്ത്രായ

വൻ അവൻ നീതിമാനാകുന്നു എ പ്രമാണ ലംഘനമല്ലൊ ആകുന്നത്.

ണ നിങ്ങം അറിയുന്നു എങ്കിൽ, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നീക്കിക്ക

നീതിയെ നടത്തുന്നവൻ ഒക്കെയും ജുവാനായിട്ടു, അവൻ പ്രകാശിക്ക

അവനിൽനിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എ| പ്പെട്ടു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നു:

ബം.

ന്ന നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. അവനിൽ ഒട്ടും പാപവുമില്ല.
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നൂ ആരെങ്കിലും അവനിൽ സ്ഥി

പ്പെടുന്നു വൊ, അവൻ പാപം ചെ

യ്യുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും പാപം ചെ

യ്യുന്നുവൊ അവൻ അവനെ കണ്ടി

ട്ടുമില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.

് ചെറിയ പെതങ്ങളെ ആരും

നിങ്ങളെ വഞ്ചികരുത: നീതിയെ

പ്രവൃത്തിക്കുന്നവൻ, അവൻ നീതി

യുള്ളവൻ ആയിരിക്കുന്നത് പൊലെ

തന്നെ, നീതിയുള്ളവൻ ആകുന്നു .

വ്വ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാ

ചിൽനിന്ന ആകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെ

ന്നാൽ പിശാച ആദി മുതൽ പാപം

ചെയ്യുന്നു. പിശാചിന്റെ ക്രിയക

ളെ നശിപ്പിക്കെണ്ടുന്നതിനായിട്ട ത

ന്നെ, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ പ്ര|

കാശിക്കപ്പെട്ടു.

ൻ ദൈവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചവ

ബയ ബത്ത്വം വാബo ചെയ്യുന്നി

ല്ല: അതെന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവ

റെൻറ വിത്ത അവനിൽ ഇരിക്കുന്നു: ;

അവൻ ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചു

തകൊണ്ടു, അവന പാപം ചെയ്യാ

ൻ കഴകയുമില്ല.

ഫം ഇതിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്ക

ളും പിശാചിന്റെ മകളും ഇന്നവ

തെന്ന സ്പഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. നിതി

യെ പ്രവൃത്തിക്കാത്തവൻ എല്ലാവ

നും, തന്റെ സഹൊദരനെ സ്റ്റെ

വിക്കാത്തവനും ദൈവത്തിൽ നിന്ന

ആകുന്നില്ല.

ഫ്ഫ അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം

ഒരുത്തനെ ഒരുത്തൻ സ്റ്റെഫിക്കെ

ണമെന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾ ആഭി മുത

ൽ കെട്ടിട്ടുള്ള വത്.മാനം ആകന്നു.

ഫവ. ആ ദുഷ്ടനിൽനിന്ന് ഉണ്ടായി

രുന്നവനായി, തന്റെ സഹൊദര

നെ കൊന്നിട്ടുള്ള കയിനെ പൊ

ലെ അല്ല. അവൻ എതിന്റെ നി

മിത്തമായിട്ട അവനെ കൊന്നു? അ

വന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈാഷമുള്ള

പ്രവൃത്തികൾ നീതിയുള്ളവയും ആ

യിരുന്നത് കൊണ്ടു.

ചമ്പ എഒൻറ സ ചെവാദ ൻCാതെ,

ലൊകം നിങ്ങളെ ദെപ്ഷിക്കുന്നു എ

ങ്കിൽ, ആ ശ്ചഴ്ചപ്പെടരുത്.

ഥര നാം സഹൊദരന്മാ6 ൽ സ്റ്റെ

ഹിക്കുന്നതകൊണ്ട നാം മാണത്തെ

വിട്ട, ജീവ.ങ്കലെക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു

എന്ന നാം അറിയുന്നു [തന്റെ]സ

ഹൊദരനെ സ്റ്റെഫികാത്തവൻ മ

ർണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.

ഫ@ തന്റെ സഹൊദ്ഠന്റെ ചെല

ഷിക്കുന്നവൻ എല്ലാം കലപാതകൻ

ആ കന്നു : ഒരു കലവപാതകനും ത

ന്നിൽ നിതൃജീവൻ വമ്പിച്ചിരിക്കു

ന്നില്ല എന്ന നിങ്ങൾ അറികയും ചെ

യ്യുന്നു.

ച് നമുക്കു വെണ്ടി തന്റെ പ്രാണ

ബ വെച്ചുകളഞ്ഞതകൊണ്ടു, ബ

[ദൈവത്തിന്റെ] സ്റ്റെഹത്തെ ഇ

തിനാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു : നാമും

സവൊലാന്മാക്സ് വെണ്ടി [നമ്മുടെ]

പ്രാണങ്ങളെ വെച്ചുകളയെണ്ടുന്ന

ബ്.

ഫ9 എന്നാൽ യാതൊരുത്തന്നെങ്കി

ലും ഇഹലൊകത്തിലെ ജീവനമുള്ള

വനായിരികയും, തന്റെ സഹൊ

ലർന മുട്ടുണ്ടെന്ന് കാണുകയും, ത

ന്റെ മനസ്സലിവിനെ അവനിൽ

നിന അടെച്ഛകളകയും ചെയ്താൽ,

അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റൈഹം

എതപ്രകാരം വസിക്കുന്നു ?

ഫവൃ എന്റെറ ചെറിയ കൈപതങ്ങ

ളെ നാം വചനത്തിലല്ല, നാവിലു

മല്ല; പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും

തന്നെ സ്റ്റെഫിക്കു മാറ്റാമെകണം.

ഫൻ വിശെഷിച്ചും ഇതിനാൽനാം

സതൃത്തിലുള്ളവർ ആകുന്നു എന്ന

നാം അറിയുന്നു, അപ്പെൻറ മുമ്പാ

കെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിശ്ചയ

പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

വയും, അവന്റെ സഖഹാദത് വ.ം അതെന്തുകൊണ്ടൂന്നാൽ നമ്മു
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ടെ ഹൃദയം നമുക്ക് കുറ്റം വിധി

ക്കുന്നു എങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ

കാൾ ദൈവം വലിയവനാകുന്നു,

സകല കായ്യങ്ങളെയും അറികയും

ചെയ്യുന്നു.

വ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ g

ദയം നമുക്ക് കറ വിധ്കുന്നില്ല

എങ്കിൽ, നമുക്ക് ദൈവത്തിലെക

6 ഡെയ്യം ഉണ്ട്.

വ.വ. വിശൈഷിച്ച നാം യാതൊന്നി

നെയും യാചിച്ചാലും, ആയതിനെ

അവനിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നു, അ

തെന്തുകൊണ്ടൂന്നാൽ നാം അവ

ന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കയും,

അവന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ പ്ര

സാദമുള്ള കായ്യങ്ങളെ ചെയ്തു,യും

ചെയ്യുന്നു.

വമ്പ വിശൈഷിച്ച നാം അവന്റെ

പുത്രനാകുന്ന യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ

നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കയും, അവൻ

നമുക കല്പന തന്ന പ്രകാരം, ഒരു

ത്തനെ ഒരുത്തൻ സ്റ്റൈഹികയും ചെ

യ്യെണമെന്നുള്ളത്, അവന്റെ കല്പ

ന തന്നെ ആകന്നു.

വര. എന്നാൽ അവന്റെ കല്പനക

ളെ പ്രമാണിക്കുന്നവൻ അവനിൽ

വസിക്കുന്നു, അവൻ ആയവനിലും

[വസിക്കുന്നു.) ഇതിനാൽ അവൻ

നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന അവൻ

നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനാൽ

അറികയും ചെയ്യുന്നു.

ര അദ്ധ്യായം.

.ം ആത്മാവുകൊണ്ട് പ്രശംസിക്കുന്ന

ഉപദെക്ടാക്കന്മാരെ എല്ലാം വി

ശ_സിക്കാതെ അവനെ പൊതു

വിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്ര

മാണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശൈാധന

ചെയ്യാൻ അവനെ ഒമ്പ്പെടുത്തു

നത്.-5 സഹൊദര സ്റ്റൈഹത്തി

ന പല നൂായങ്ങൾ കൊണ്ടു ബു

പ്രിയമുള്ളവയെ, നിങ്ങൾ ഒരൊ

സൊ ആത്മാവിനെ വിശ്വസിക്കാ

തെ, ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിങ്കൽനി

ന്ന ആകന്നുവൊ എന്ന അവതെ

ശൈാധന ചെയ്തിൻ: എന്ത കൊണ്ടെ

നാൽ അനെകം കള്ള ിഘദഗ്ദീമാക്സ

ലൊകത്തിലെ ക്കു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വ ഇതിനാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തി

ന്റെ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നു :

യെശു ക്രിസ്റ്റു ജഡത്തിൽ വന്ന 'പ്ര

കാരം അനുസരിച്ച് പറയുന്ന സക

ല ആത്മാവും ദൈവത്തിൽനിന്ന

ആക്നു :

ബ എന്നാൽ യെശു ക്രിസ്തു ജഡ

ത്തിൽ വന്ന പ്രകാരം അ്സരി

പറയാത്ത സകല ആത്മാവും ദൈ

വത്തിൽനിന്ന ആകന്നില്ല : വരുന്നു

എന്ന നിങ്ങൾ കെട്ടിരിക്കുന്ന അന്തി

ക്രിസ്തുവിന്റെ [ആത്മാവി ഇത് ത

ന്നെയാകുന്നു; ആയത ഇപ്പൊഴും ത

ന്നെ ലൊകത്തിൽ ഇ(ിക്കുന്നു.

ര. ചെറിയ പെതങ്ങളെ, നിങ്ങ

ഠം ദൈവത്തിൽനിന്ന ആകനു, അ

വയെ ജയികയും ചെയ്തു : അതെന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളീൽ ഇരിക്കു

ന്നവൻ ലൊകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവ

നെക്കാൾ വലിയവനാകുന്നു.

@ അവർ ഇഹലൊകത്തിൽ നിന്ന

ആകുന്നു : ആയതകൊണ്ടു ഇഹലൊ

കത്തിൽനിന്നുള്ളവർായിട്ടു പറയൂ

ന്നു, ഇഹ ിലാകം അവരെ ചെവി

ക്കൊൾകയും ചെയ്യുന്നു.

തൃ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആക

ന്നു : ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ ന

മ്മിൽനിന്ന് കൊദൈവത്തി

ൽനിന്നല്ലാത്ത വൻ നമ്മിൽനിന്ന കെ

്ക്കുന്നില്ല. ഇതിനാൽ സത്യത്തിന്റെ

ആ മാവിനെയും വഞ്ചനയുടെആ

ത്മാവിനെയും നാം അറ്,യുന്നു.

പ്രിയമുള്ള വരെ, നാം ഒരുത്ത

6,ന ഒരുത്തൻ സ്റ്റൈഹിക്കു മാറ്റാകെ

ദ്ധി ഉപദെശിക്കയും ചെയ്യുന്നത്. ണം : എൻ.കൊണ്ടെന്നാൽ സ്റ്റെഫാ
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ദൈവത്തിൽനിന്ന ആകുന്നു; സ്റ്റെ

ഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ദൈവത്തിൽ

നിന്ന ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ

അറികയും ചെയ്യുന്നു.

വ്വ സ്റ്റൈ ഫികാത്തവൻ ദൈവത്തെ

അറിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

ദൈവം സ്റ്റെഫം തന്നെ ആകുന്നു.

ൻ ഖെദ വും ത തെൻഠ ഏക ജാതനാ

യ പുത്രനെ, നാം അവൻ മൂലമായി

ജീവിപ്പാനായിട്ട, ഭൂലൈാകത്തിലെ

ക അയച്ചതിനാൽ, നമ്മിലെക്കു അ

വനുള്ള സ്റ്റൈഹം പ്രകാശിക്കപ്പെട്ടു.

ചം ഇതിൽ സ്റ്റൈഹം ആകനു,നാം

ദൈവത്തെ സ്റ്റെഫിച്ചു എന്നല്ല, അ

വൻ നമ്മെ സ്റ്റൈഹിച്ചു. തന്റെ പു

ത്രനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വെ

ണ്ടി പ്രതിശാന്തി [ആകുവാൻ അ

യച്ചു എന്നത്രെ.

.ം.ഠ പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം ന

മെ ഇപ്രകാരം ജെഹിച്ചു എങ്കിൽ,

നാമും ഒരുത്തനെ ഒരുത്തൻ സ്റ്റെ

ഹിക്കെണ്ടുന്നതാകുന്നു.

.ംവ ദൈവത്തെ ഒരുത്തനും ഒരു

നാളും കണ്ടിട്ടില്ല, നാം തമ്മിൽ ത

മ്മിൽ സ്റ്റൈഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, വൈദ

വം നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു, അവന്റെ

സ്റ്റൈഹം നമ്മിൽ പൂണ്ണമാക്കപ്പെട്ടുമി

ിക്കുന്നു.

ച് ദൈവത്തിന് നമൊടുള്ള സ്റ്റെ

ഹത്തെ നാം അറിഞ്ഞ വിശ്വസിച്ചു.

ദൈവം സ്റ്റെഫം തന്നെ ആകന്നു :

സ്റ്റൈഹത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദൈ

വത്തിലും, ദൈവം അവനിലും വ

സിക്കുന്നു.

.ം വൃായവിധിയുടെ ദിവസ

തിൽ നമുക്ക് കൈധ♔മുണ്ടാകവാനാ

യിട്ട, ഇത് ൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെഹം പു

ണ്ണമായി: അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

എത'പ്രകാരം അവൻ ഇ.(ിക്കുന്നു

വൊ, അപ്രകാരം നാമും ംൻം ലൊ

കത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.

.ംവൃ സ്റ്റൈഹത്തിൽ ഭയമില്ല. എന്നാ

ലും പുണ്ണ സ്റ്റൈഹം ഭയത്തെ പുറ

ത്ത തള്ളിക്കളയുന്നു: അതെന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ ഭയത്തിന് ബാധയുണ്ട്.

ഭ്യപ്പെടുന്നവൻ സ്റ്റെ ഹത്തിൽ പൂ

ണ്ണനായവനല്ല.

ചൻ അവൻ നമെ മുഖഠവ നെസ്റ്റഫി

ച്ചത് കൊണ്ട്, നാം അവനെ സ്റ്റെ

ഹിക്കുന്നു. . -

വം ഒരുത്തൻ, ഞാൻ ദൈവത്തെ

സ്റ്റെവിക്കുന്നു എന്ന് പറയും, തന്റെ റ

സഹൊദനെ ദൈപക്ഷികയും ചെയ്യാ

ൽ, അവൻ അസആവാദിയാകുന്നു:

എ തെന്നാൽ താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ത

ഹെൻറ സ്ഫാദർനെ ചെസ്സഹിക്കാ

ചമ്പ ഇതിനാൽ അവൻ നമുക്കു ത തവൻ താൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈ

മെൻറ ആത്മാവിൽനിന്ന് തന്നിരിക്ക

കൊണ്ടു, നാം അവനിലും അവൻ

നമ്മിലും വസിക്കുന്നു എന്ന നാം അ

റിയുന്നു.

ഛ. വിശൈഷിച്ചും പിതാവ് പുത്ര |ർനെയും

നെ ലൊകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവാ

സാക്ഷിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

..ആ യെശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര

നാകുന്നു എന്ന യാതൊരുത്തനും അ

നുസരിച്ച് പറയുമൊ, ദൈവം അ

വനിലും അവൻ ദൈവത്തിലും വ

|വത്തെ അവന എങ്ങിനെ സ്റ്റെഫി

പ്പാൻ കഴിയും?

വക വിശൈഷിച്ചും ബത

സ്റ്റൈഹിക്കുന്നവൻ തന്റെ സ6ഫാദ

മെസ്സഹിക്കെണമെന്നുള്ള

അം കല്പന നമുക്ക് അവനിൽനിന്ന

യിട്ട അയച്ചു എന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ട ഉണ്ട്.

ദ്ര) അഭഋായം.

|ച ദൈവത്തെ സ്റ്റെഫിക്കുന്നവൻ അ

വമെൻറ പെതങ്ങളെ സ്റ്റെ ഹി

കയും, അവന്റെ കല്പനകളെ

സിക്കുന്നു.
പ്രമാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നു
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ബ-ബ ആ കല്പനകൾ വി

ശപാസിക് ക ലഘുവാകന്നു, ഭാ

രങ്ങള് ഋ എന്നു'ള്ള ത.- ൻ യെശു

നമെ അക്ഷീപ്പാനും നമുക്ക വെ

ണ്ടിയും മറ്റുള്ളവക വെണ്ടിയും

ന9ം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രാത്ഥന

കളെ കൊന്നും പ്രാപ്തനായു

ള്ള ദൈവ പുത്രനാകുന്നു എന്നു

ബ.

യെശു എന്നവൻ ക്രിസ്തു തന്നെ ആ

കുന്നു എന്ന വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എ

ല്ലാം ദൈവത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചിരി

ക്കുന്നു. എന്നാൽ ജ ിപ്പിച്ചവനെ

സ്റ്റെ.ഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം അവനിൽ

നിന്ന ജനിച്ചവനെയും സ്റ്റെഫ്.ക്കു

ബ.

വ നാം ദൈവത്തെ സ്റ്റെഫികയും,

അവന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണി

കയും ചെയ്യുമ്പൊൾ, നാം ദൈവ

ത്തിന്റെ മകളെ സ്റ്റെഫിക്കുന്നു എ

ന്ന ഇതിനാൽ നാം അറിയുന്നു.

മ്പ, എന്തെന്നാൽ നാം അവന്റെ റ

കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നത് ദൈ

വ സ്റ്റൈഹം ആകുന്നു: അവന്റെ

കല്പനകൾ ഭാരങ്ങളുമല്ല.

രം അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവ

ത്തിൽനിന്ന് ജനിച്ചത് ഒക്കെയും ലൊ

കത്തെ ജയിക്കുന്നു : ലൊകത്തെ ജ

യിക്കുന്ന ജ്യം ഇതാകന്നു, നമ്മുടെ

വിശപാസം തന്നെ.

@ യെശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര

ൻ ആകനു.എന്ന വിശ്വസിക്കുന്നവൻ

അല്ലാതെ പിന്നെ ലൊകത്തെ ജയി

ക്കുന്നവൻ ആർാകുന്നു?

നു വെച്ചള്ള തത്താലും രക്തത്താലും വ

ന്ന വൻ ഇവൻ ആകുന്നു, യെശു ക്രി

തന്നെ : വെള്ളത്താൽ മാത്രമല്ല,

വെ ളത്താലും രക്തത്താലും തന്നെ.

ആത്മാവ സ്തൃം തന്നെ ആക്കൊ

ണ്ട, സാ കേജിപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആ

തമാവ ആകനു

ത്തിൽ സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നവർ മൂന്ന

പെർ; പിതാവും, വചനവും, പ

രിശുദ്ധാത്മാവും : അം മൂവരും ഒന്ന

ആ കന്നു.

വ്വ ഭൂമിയിൽ സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്ന

വർ മൂന്നും ആകനു. ആത്മാവും,

വെള്ളവും, രക്തവും : അം മൂന്നും ഒ

നിൽ ചെരുന്നു.

ൻ നാം മനുഷ്യരുടെ സാക്ഷിയെ

കൈക്കൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ, ദൈവത്തി

തെൻറ സാ ക്ഷി എറ്റം വലിയതാക

ന്നു: അതെന്തകൊണ്ടെന്നാൽ വൈദ

വം തന്റെ റ പുത്രനെ കുറിച്ച സി

ക്ഷീകരിച്ചിട്ടുള്ള സാക്ഷി ഇതാകന്നു.

.-ം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനിൽ

വിശ്വസിക്കുന്നവന രം സാക്ഷി ത

ങ്കൽ തന്നെ ഉണ്ട: ദൈവത്തെ വി

, ശ്വസിക്കാത്തവൻ അവനെ അസ

ആവാദിയാക്കി : rബ06)ബട്.

നാൽ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ക

ിച്ച സാക്ഷിപ്പെടുത്തിയ സാക്ഷി

യെ അവൻ വിശ-സിക്കുന്നില്ല.

.ം വിശൈഷിച്ചും ദൈവം നമു

ക ിതൃജീവനെ തന്നു എന്നുള്ളത്,

ആ സാക്ഷിയാകുന്നു, ഠൻം ജീവൻ

അവന്റെ പുത്രനിൽ ഉണ്ട്.

ചപ പുത്രനുള്ളവന ജിവൻ ഉണ്ട്:

ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനില്ലാത്തവന

ജീവനില്ല.

ം്. നിങ്ങൾക്ക് നിതൃജീവൻ ഉ

ണ്ട എന്ന നിങ്ങൾ അറിവാനായി

ടം, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്റെ നാ

മ അിൽ വിശ്വസിപ്പാനായിട്ടും. ഞാ

ൻ •രം കാഴ്വങ്ങളെ ലൈവത്തി

ബt ബ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശപ

സിക്കുന്നപ്രായ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി

യിർിക്കുന്നു,

ചര. നാം അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാ

തം വല്ലതും യാചിച്ചാൽ, അവൻ ന

മെ ചെവികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത ന

മുക. അവനിലുള്ള ധൈയ്യ --കന്നു :

Y y

് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സച്, .ം@ അവൻ നമ്മെ ചെവിക്കൊള്



G).ഥവു വ. മെയാഹനാൻ

ന്നു എന്ന നാം അറിയുന്നു എങ്കിൽ, ദൈവത്തിൽനിന്ന ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ട

നാം യാതൊന്നിനെ യാചിച്ചല്ലേം, |വൻ തന്നെത്തന്നെ കാതുകൊള്ളൂ

നാം അവനൊട യാചിക്കുന്ന അ |നു, ദുഷ്ടനായവൻ അവന്റെ തൊ

പെ ക്ഷകളെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന |ടുന്നതുമില്ല.

(നാം അറിയുന്നു. .ംൻ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആ

. ആ മ ബത്തിലെക്കു അല്ലാത്തൊ | കന്നു എന്നും, ലൊകം ഒക്കെയും ദു

രു പാപത്തെ തന്റെ സഹൊദര | കൃതിയിൽ കിടക്കുന്നു എണും നാം

ൻ ചെയ്യുന്നതിനെ ഒരുത്തൻ കണ്ടാ! അറിയുന്നു.

ൽ, അപൻ യാചിക്കും. എന്നാൽ മ | വ.ം എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പു

രണ ിലെകല്ലാത്ത പാപങ്ങളെ ത്രൻ വന്നു എന്നും, സ്ഥആമുള്ള വ്

ചെയ്യുന്നവകായികൊണ്ട അവൻഅ|നെ നാം അറിവാനായി ട, നമുക

വന ജീവനെ തരും, മർണത്തി' ബുദ്ധി തന്നു എന്നും നാം അറിയു

ലെ ക്ക് ഉള്ള ഒരു പാപം ഉണ്ട്. അതി നു. വി ശൈഷിച്ച നാം സത്യമുള്ളവ

നെ കുറിച്ച അവൻ പ്രാത്ഥിക്കെണ നിൽ, അവന്റെ പുത്രനായ യെ

മെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ♔ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. ഇ

.ു സകല അനൂായവും പാപം ത |വൻ സ്തൃമുള്ള ദൈവവും നിതൃജീ

ന്നെ ആ കന്നു : എന്നാൽ മരണത്തി |വനും ആകുന്നു.

ലെക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു പാപം ഉണ്ട്. വ. ചെറിയ കൈപതങ്ങളെ , നി

.cവ്വ ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിൽനി |ങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിഗ്രഹങ്ങ

ന്ന ജനിച്ചാൽ, പാപം ചെയ്യുന്നില്ല |ളിൽനിന്ന കാതൃകൊകവിൻ. ആ

എന്ന നാം അറിയുന്നു ; എന്നാൽ | മെൻ.

--ബ--

അപ്പൊസൈാലനായ 6യാഹനാൻ -

വ-l - -

എഴുതിയ

പൊതുവിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ

ബലബനം,

ച അവൻ ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട അ (നമ്മിൽ വസിക്കുന്നതും, എന്നെ നെ

മ്മചെയാട അവളുടെ ചെ6 പതങ്ങ | ക്കും നമൊട ക്ര ടെ ഇരിക്കെണ്ടിവ

ളെ9ടും കൂടെ അവർ തങ്ങളുടെ മു; രുന്നതുമായുള്ള സതൃത്ത്.ഹെൻറ നിമി

ബ്ലത്തെ അനുസ0ണത്തിന്റെ റ അം,

പ്രതിഫലത്തെ നക്ട് മാക്കാതെ ഇ| വ. മൂപ്പനായവൻ തെരിഞെടുക

രിപ്പാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ജെ ഹത്തി|പ്പെട്ട അരൈക്കം, ഞാൻ സആചെത്താ

ലും വിശ്വാസത്ത ലും നിലനിന്നു ടെ, ഞാൻ മാത്രവുമല്ല, സത്യത്തെ

കൊജെള്ളണമെന്നും ;-ം സ്ത്ര അറ അവർ എല്ലാവരും സ്റ്റൈഹിക്കു

മല്ലാത്ത ഉപദെശം കൊണ്ടുവ നവരായി അവളുടെ മക്കൾക്കും (എ

് രുന്ന ഒനര കെട്ടുകാതൊട ഒരു ഴുതുന്നത്.)

ക ജ്വവും ഉണ്ടാകരുത് എന്നും ഈ ബ പിതാവായ ദൈവത്തിൽനി

പേഖലശി ധ ന്നത്. നും, പിതാവിന്റെ പുത്രനായി,
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കതാവായ യെശു ക്രിസ്തുവിൽനി |ക്കായി തന്നെ നൊക്കൊൾവിൻ.

നും കൃപയും കരുണയും സമാധാ | ൻ ആരെങ്കിലും ലംഘിച്ചു നടക്ക

നവും നിങ്ങളൊട ക്രടെ സ്തൃ |യും, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദ്വൈശത്തിൽ

ത്തൊടും ചെസ്സഹത്തൊടു ഇരിക്കട്ടെ. സ്ഥിരമായി നില്ലാതെ ഇരിക്കയും

ര. നിന്റെ മകളിൽ ചിലർ നാം ചെയ്താൽ, അവന ദൈവമില്ല, ക്രി

പിതാവിൽനിന്ന കല്പനയെ പ്രാപി സ്തുവിന്റെ ഉപദൈശത്തിൽ സ്ഥിര

ു പ്രകാരം, സത്യത്തിൽ നടക്കുന്ന മായി നില്ക്കുന്നവനൊ അവന പി

തിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതകൊ|താവും പുത്രനും ഉണ്ട്.

ണ്ടു ഞാൻ എറ്റവും സാഷിച്ചു. .=ം ഒരുത്തൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ

@ ഇപ്പൊൾ, അമെ, നാം തമ്മിൽ വരികയും, • അം ഉപദ്വൈശത്തെ കൊ

സ്റ്റെഫിക്കെണം എന്ന, ആദി മുതൽ ണ്ടവരാതെ ഇരികയും ചെയ്താൽ,അ

നമുക്ക ഉണ്ടായ കല്പനയെ അല്ലാ വനെ [നിങ്ങളുടെ] ഭവനത്തിൽ

തെ, ഞാൻ നിനക്ക് പുതുതായുള്ളതി കൈകൊള്ളരുത, അവന അനുക്ര

നെ എഴുതുന്നു എന്ന വെച്ചല്ല ഞാൻ ഹ വാക്കു പറകയും അരുത്.

നിന്നൊട അപെക്ഷിക്കുന്നത ച്ച എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന

നു നാം അവന്റെ കല്പനകളിൻ അനുഗ്രഹ വാക്കു പറയുന്നവൻ അ

പ്രകാരം നടകെ ണമെന്നുള്ള ഇത് വനെൻറ ദു:ജൂവൃത്തികൾക്ക ഒഹി

സ്റ്റെഫം തന്നെ ആകനു. നിങ്ങൾ കാനൻ ആകുന്നു.

ആദിമുതൽ കെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രകാരം | ചവ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ ഇനി

അതിൽ നടക്കെണമെന്നുള്ള ഇത് ക വളരെ കായ്കൾ ഉണ്ടാകകൊണ്ട്,

ആ കല്പനയാകുന്നു. കടലാസു കൊണ്ടും മി കൊണ്ടും

് എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അയശു ക്രി' എഴുതുവാൻ ഇനിക്ക് മനസ്സില്ല : എ

സ്റ്റു ജഡ ത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന നാലും നമ്മുടെ സന്തൊഷം പൂണ്ണ

അനുസരിക്കാത്ത അനെകം വഞ്ചക മാകെണ്ടുന്നതിനായിട്ട, നിങ്ങളുടെ

ാർ ലൊകത്തിലെക്കു കടന്നിരിക്കു അടുക്കൽ വന്ന, മുഖാവ്:ൽ പറ

ന്നു. ഇവൻ തന്നെ ഒരു വഞ്ചകനും ഞകൊള്ളാമെന്ന ഇഛിക്കുന്നു.

അന്തിക്രിസ്തുവും ആകുന്നു. | .ംബ നിന്റെ തെ ിഞെടുഷ്ടപ്പെ

വ്വ നാം“നടത്തിയ കാവ്വങ്ങളെ സഹൊദരിയുടെ മക്കൾ നിന്നെ

കളയാതെ, സംപൂഴ്ന്ന പ്രതിഫല സല്ലുരിക്കുന്നു. ആമെൻ.

ബ പ്രാപിപ്പാനായിട്ട, നിങ്ങൾ

-ആ--

അപ്പൊസ്തോലനായ യാഹന്നാൻ

എഴുതിയ

പിച്

പൊതുവിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ

ബലബം.

.ം അവൻ ഗായുസിന്റെ തെദവ | ൻ മറുപ ക്ഷത്തിൽ അവൻ അതി

ഭക്തിയെ കറിച്ചും.--Ⓐബ മൊഹിയായ ലിയൊത്രചെഫസി

യുള്ള പ്രസംഗക്കാതൊട അവൻ I ന്റെ ദയയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയെ

ചെയു, അതിഥിഫ്ലജ യെ കറി| കുറിച്ച സങ്കടം പറയുന്നത്.

ളും അവനെ പ്രശംസിക്കുന്നത്. |മുപ്പനായ ഞാൻ സതൃത്തൊടെ സ്റ്റെ

Y y 2
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ഹിക്കുന്നവനായ പ്രിയമുള്ള ഗായു

സിന (എഴുതുന്നത്.)

പ പ്രിയമുള്ളവനെ, നിന്റെ ആ

ത്മാവ ശുഭത്തൊടിരിക്കുന്നത് പൊ

ലെ തന്നെ, നി ശുഭത്തൊടും സുഖ

ത്തൊടുമി(ിക്കെണമെന്ന സകലത്തി

ലും ഞാൻ പ്രാത്ഥിക്കുന്നു.

ഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സഹൈാല

രന്മാ: വന്ന നീ സ്ത്രത്തിൽ നട

ക്കുന്ന പ്രകാരം, നിന്റെ സത്യത്തി

ന സാക്ഷി പറഞ്ഞപ്പൊൾ ഞാൻ എ

റ്റവും സന്തൊഷിച്ചു.

മം എന്റെ മകൾ സസ്ത്രത്തിൽ ന

ടക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കൊ

നെക്കാൾ അധിക സന്തൊലോം ഇ

നിക്കില്ല.

ആ പ്രിയമുള്ളവനെ, നീ സഹൊ

ദരന്മാക്കും, പരദൈശികൾക്കും ചെ

യ്യുന്നത് ഒക്കെയും നീ വിശ്വാസത്തൊ

ബട ചെയ്യുന്നു;

നൂ അവർ സഭയുടെ മുമ്പാകെ നി

ന്റെ സ്റ്റെഹത്തിന് സാക്ഷി ബൊ

ധിപ്പിച്ചു. അവരെ നി ദൈവത്തി

ന യൊവ്വതയായിട്ട വഴിയാത്രയ

യച്ചാൽ നി നന്നായി ചെയ്യും.

കൃ എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ

നാമത്തിൻ നിമിത്തമായിട്ട അവർ

പുറജാതിക്കാരൊട ഒന്നും വാങ്ങാ

തെ പുറപ്പെട്ടു.

വ്വ ആയതകൊണ്ട നാം സത്യത്തി

ന സഹായകാരായിരിക്കെണ്ടുന്നതി

ന, നാം ഇപ്രകാരമുള്ളവരെ കൈ

കൊള്ളെ ബട്ടുന്നതാകുന്നു.

ൻ ഞാൻ സജെഷ എഴുതി: എ

ന്നാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ മുഖ്യനാ

കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിയൊത്ര

ഫെസ ഞങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടില്ല.

കം ആയതകൊണ്ടു ഞാൻ വന്നാ

ൽ, അവൻ നമുക്കു വിഖർാധമായി

ദൈാഷമുള്ള വാക്കുകളൊട ജല്പിച്ചു

കൊണ്ടു, ചെയ്തു വരുന്ന അവ സെർവ

ക്രിയകളെ ഞാൻ ഒരുകൊള്ളും.

അവൻ അവയെ കൊണ്ടു തൃപൂനാ

യിൽ കാതെ, താൻ തന്നെയും സ

ഹൊദരന്മാരെ കൈകൊള്ളുന്നില്ല,

കൈകൊൾവാൻ മനസ്സുള്ളവരെ

യും വിഖരാധികയും, അവരെ സഭ

യിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യു

ബ.

ം. പ്രിയമുള്ള വനെ, നീ ദൊ

ഷമുള്ളതിനെ അല്ല, ഗുണമുള്ളതി

നെ പിന്തുടന്നുകൊc്ക, ഗുണം

ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവത്തിൽനിന്നാക

നു. എന്നാൽ ലൊഷം ചെയ്യുന്നവൻ

ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല.

ഫ.വ. ടെമെത്രിയുസ് എല്ലാവരാലും,

സതൃത്താലും ക്രടെ നഋ ശ്രതിപ്പെ

ട്ടവനാകനു: ഞങ്ങളു.ം ക്രടെ സാ

ക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു; ഞങ്ങളുടെ സാ

ക്ഷി സതൃമുള്ളതാകുന്നു എന്ന നിങ്ങ

ൾ അറികയും ചെയ്യുന്നു.

ാ. വളയെ കായ്യങ്ങളെ എഴുതു

വാൻ ഇനിക ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്കി

ലും മഷി കൊണ്ടും തൂവൽ കൊണ്ടും

നിനക്കു എഴുതുവാൻ ഇനിക്കു മന

സ്പില്ല.

ഛ. എന്നാൽ ഞാൻ വൈഗത്തിൽ

നിനെ കാണുമെന്ന നിശ്ചയിച്ചിരി

ക്കുന്നു, അപ്പൊൾ നാം മുഖലാവിൽ

പറഞ്ഞുകൊൾകയുമാം.

ഫഭ നിനക സമാധാനം ഉണ്ടാ

കട്ടെ. (നമ്മുടെ] ഗ്ലൈഹിതന്മാർ

നിനെ സല്പിക്കുന്നു. സ്റ്റൈഹിതന്മാ

തെ പ്രത്യെകം പ്രതെ,കമായിട്ട സ്

ല്ല.രിക്ക. ആരൈൻ.



G)വുമ

. അപ്പൊസൈാലനായ യെഫ്രദ

എഴുതിയ

പൊതുവിലുള്ള

ബലബനഠ.

ച വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയൊടെ നിക ആവശ്യമുണ്ടായി.

ഇരിക്കെണമെന്ന അവൻ അവ | ര, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ •രം ശി

ക ബു ി പറയുന്നത്._രം അിക്കാ വിധിക പുഷത്തിൽ തന്നെ പ

ബദ്ധന്മാരായ ഉപദൈക്ടോക്കന്മാർ തിക്കപ്പെട്ടവരായി, നമ്മുടെ ദൈവ

അവരെ വഞ്ചിപ്പാനായിട്ട അക|തിന്റെ കൃപയെ കാമവികാ.oമാ

ത്ത പൂകിരിക്കുന്നു എന്നും, അവ യിട്ട മറിച്ചുകളകയും, എകനായി

രുടെ ദുഷ്ടതയുള്ള ഉപനെലശം കതാവായ ദൈവത്തെയും നമ

കൊണ്ടും മയ്യാദകൾ കൊണ്ടും ഭ ടെ കരാവായ യെശു ക്രിസ്തുവിനെ

യങ്കരമായുള്ള ശിക്ഷ ഒരുക്കപ്പെ!യും ഉപെക്ഷികയും ചെയ്യുന്നവരാ

ടുന്നു എന്നും ഉള്ളത്._വം എ {യി, ദൈവഭക്തിയില്ലാത്ത ചില മ

ന്നാൽ ഭക്തന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാ നുഷ്യർ ആഴുവഴിയായി പ്രഖവശി

വിന്റെയും ദൈവത്തിലെക്കുള്ള | ച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രാത്ഥനകളുടെയും സഹായ| @ എന്നാൽ കരാവ ജനങ്ങളെ

ത്താൽ നിലനില്ക്കയും, കൂപയിൽ എജിപു ദെശത്ത് നിന്ന് വരുത്തി

വളരുകയും, ആ വഞ്ചകന്മാരുടെ രക്ഷിച്ചാറെ, പിന്നത്തെത്ര വിശപ്

കണിയിൽനിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സിക്കാത്തവരെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന നി

പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യെണം എ .ങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു എങ്കി ,

ന്നുള്ളത്.

ബQ)♔ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷകാ

രനായും, യാക്കൊബിനെൻറ സഹൈാ

ദരനായുമുള്ള യെഹൂദാ പിതാവായ

ദൈവത്താൽ ശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടവരും,

യെശു ക്രിസ്തുവിനാൽ കാക്കപ്പെട്ടവ

രും, വിളിക്കപ്പെട്ടവരുമായുള്ളവക

[എഴുതുന്നത്:)

വ. കരുണയും സമാധാനവും സ്റ്റെ

ഹവും നിങ്ങൾക്കു വദ്ധിക്കട്ടെ.

മ്പ പ്രിയമുള്ളവരെ, പൊതുവിലു

ള്ള രക്ഷയെ കുറിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എ

ഴുതുവാൻ ഞാൻ സകല താല്പയ്യത്തെ

യും ചെയ്യപ്പൊൾ, ശുദ്ധിമാന്മാക് ഒ.

രിക്കൽ എലികളെപ്പട്ട വിശ്വാസത്തി

നായിട്ടു നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം വാദി

ലും, നിങ്ങളെ ഒമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ

ഇനിക മനസ്സുണ്ട്.

നൂ തങ്ങളുടെ പ്രഥമാവസ്ഥയെ

കാത്ത രക്ഷിക്കാതെ, തങ്ങളുടെ സ്വ

ന്തവാസസ്ഥലത്തെ വിട്ടു കളഞ്ഞി

ട്ടുള്ള ദൂതന്മാരെയും അവൻ വലിയ

നാളിലെ വിധിക്കായിട്ട നിത്യവില

ങ്ങുകളിൽ അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ

പാപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അപ്രകാരം സൊദൊമും ഗൊ

മൊറായും, അവക സമമായി വൃ

ഭിചാരം ചെസ്സയും, അനൂ ജഡ

ത്തിന്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലുകയും

ചെയ്തു. അവെക്കു ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണം

|ങ്ങളും എന്നെനെക്കുമുള്ള അഗ്ന്യു

| ടെ ശിക്ഷയെ അനുഭവിക്കുന്നവയാ

കൊഠംവാനായിട്ടു നിങ്ങൾക ബു യി, ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമായി പ്രസിദ്ധ

ദ്ധി ഉപദെശിച്ച് എഴുതുവാൻ ഇ പെട്ടിരിക്കുന്നു.



Gവ.വ. യെഹ്രല

വ്വ അപ്രകാരം തന്നെ •രം സ്വപ്ന ക്രനക്ഷത്രങ്ങളും ആകുന്നു.

കാരും ജഡത്തെ അശുദ്ധ മാക്കുക ; മര. ആദം മുതൽ ഏഴാമത്തവനാ

യും, കരുതൂതപത്തെ വെറുകയും, അ യ ഹനൊക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് മു

ധികാരങ്ങളെ ദുഷികയും ചെയ്യുന്നു. ബ്ര് ക്രട്ടി ദീഘദഗ്ദനം പറഞ്ഞു.
ൻ എന്നാൽ പ്രധാന ദൈവദൂത അത, കണ്ടാലും, കതാവ ത്തെഠൻഠ

നായ മികായെൽ മൊഗെശയുടെ ശ പതിനായിരം പരിശുദ്ധന്മാരൊട

(ീരത്തെ കുറിച്ച പിശാചിനൊട ക്ര ക്രടെ,

ടി വിവാദിച്ചപ്പൊൾ, ദൂഷണത്തി . @ എല്ലാവരിലും നൂായ വിധി

ന്റെ റ കുറ്റവിധിയെ അവഗെൻറ് | യെ നടതൂവാനായിട്ടും, അവരു

നെരെ വരുതുവാൻ തുനിഞ്ഞില്ല. ടെ ഇടയിൽ ഭക്തികെടുള്ളവരെ

ക്താവ നിന്നെ ശാസിക്കട്ടെ എന്ന എല്ലാവ തെയും, അവർ ഭക്തികെടാ

മെത്ര വചറഞ്ഞത്. യി ചെയ്തിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ സകല ഭ

കം എന്നാൽ ഇവർ, തങ്ങൾ എത കത്തികെടായുള്ള ക്രിയകളെ കുറി

കാഴ്വങ്ങളെ അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നു. പ്ലം, ഭക്തികെടുള്ള പാപികC് ത

്വാ, അവയെ ദുഷിക്കുന്നു. എന്നാ നിക വിതൊധമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള

ൽ ഏത കാഴ്വങ്ങളെ സപഭാവമായി, ; സകല കഠിന വാക്കുകളെ കഠിച്ചും

ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജീവജന്തുകളെന്ന നെബാധം വരുത്തുവനായിട്ടും ബ

പൊലെ,അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവൊ, അ നൂ.

വയിൽ അവർ തങ്ങളെ, തന്നെ വ

cാളാക്കുന്നു.

.ം.ം ആയവ് ഫാ കഷ്ടം" എന്ത

കൊണ്ടെന്നാൽ അവർ കയിന്റെ

വഴിയിൽനടക യും,ബാലാമിന്റെ

വഞ്ചനയിൽ ക്രലിക്കായി കൊണ്ടു പാ

ഞ്ഞ ഒടുകയും, കൊറയുടെ പ്രതിവ

ചനത്തിൽ നശിച്ചുപൊകയും ചെ

.വ. ഇവർ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെഹവി

രുന്നുകളിൽ നിങ്ങളൊട ക്രടെ വി

രുന്ന ഭക്ഷിച്ച, ഭയം ക്രടാതെ തങ്ങ

ളെ പൊഷിപ്പിക്കുന്ന കറകൾ ആ

കുന്നു: [ഇവർ] കാറ്റുകളാൽ ചു

റ്റും വഹിക്കപ്പെട്ട, വെള്ളമില്ലാത്ത

മെഘങ്ങളും , ഉണങ്ങുന്ന ഫലമുള്ള

വയും, ഫലമില്ലാത്തവയും, രണ്ടു

പ്രാവശൃം ചത്തവയും, വെരൊടെ

പറിക്കപ്പെട്ടവയുമായുള്ള വൃക്ഷങ്ങ

ളൂ.ഠ ,

്ഥന്മ തങ്ങളുടെ സചന്ത ലജകളെ

അർപ്പിച്ച, കൊപിക്കുന്ന കടൽതി

സ്ക്ള ; തങ്ങcുക എനെമെനക്കും

-നു ഇവർ പിറുപിറ പറയുന്നവ

രും, സങ്കടം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവ

രും, തങ്ങളുടെ മൊഹങ്ങളിൻ പ്ര

കാരം നടക്കുന്നവരും ആകനു ; ഇ

വരുടെ വലിപ്പങ്ങളെ പഠഞ്ഞ, പ്ര

യൊജനത്തെ കുറിച്ച മനുഷ്യരുടെ

മുഖങ്ങളെ ആശ്ചഴ്സുമായി ഹൊക്കു

ബ. -

.ം. എന്നാൽ, പ്രിയമുള്ളവ മെൻ, നി

ങ്ങൾ നമ്മുടെ കതാവായ യെശു

ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പൊസൊലാൻാ

ൽ ്.ബ വ-lറയപ്പെട്ട വചനങ്ങളെ

ഒരiതുകൊൾവിൻ :

കവ്വ ഒടുക്കത്തെ കാലത്തിൽ തങ്ങ

ളുടെ ഭക്തികെടുള്ള മൊഹങ്ങളിൽ

പ്രകാരം നടക്കുന്ന ഹാസ്തുക്ക

ഉണ്ടാകുമെന്ന അവർ നിങ്ങളൊട

പറഞ്ഞുവല്ലൊ.

ഫൻ ഇവർ വെറുപി ിഞ്ഞുകൊ

ണ്ട്, ആത്മാവില്ലാതെ കാമസ്ഥപ്രഭാവ

ക്കാർ തന്നെ ആകനു.

വ.ം എന്നാൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, നി

ങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മഹാ ശുദ്ധമുള്ള

അന്ധതമസ്സ് വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ വിശ്വാസത്തിന്റെമൽ നിങ്ങളെ തനെ
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ഉറപ്പായി കെട്ടികൊണ്ട്, പരിശു |യത്തെയും ലെപഠിപ്പിൻ.

ദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാതിച്ചു, വ ര. എന്നാൽ നിങ്ങളെ വീഴ്ച ക്ര

പച നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തി |ടാതെ കാപ്പാനും, കറ്റമില്ലാത്തവ

റെർറ സ്റ്റൈഹത്തിൽ കാത്ത, നിരൂ | അായി മഹാ ആനന്ദത്തൊട ക്രടെ

ജിവങ്കലെക്കു നമ്മുടെ കരാവായ തന്റെ മഹതപത്തിന്റെ സന്നിധി

ചെയശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണെക്കാ{യിൽ നിങ്ങളെ നിര്തുവാനും പ്രാ

യികൊണ്ടു കാത്തിരിപ്പിൻ. പൂിയുള്ളവനായും,

വവ. നിങ്ങൾ വൃതാസം ചെയ്തു പ് എക ജ്ഞാനിയായുള്ള നമ്മു

കൊണ്ടു, ചിലതൊട കരുണ ചെ | ടെ രക്ഷിതാവാകുന്ന ദൈവത്തിന

ജിൻ:

വന്മ. എന്നാൽ ചിലരെ ഭയത്തൊ

ടെ, അഗ്നിയിൽനിന്ന വലിച്ചു, അ

ക്ഷിച്ചു, ജഡത്താൽ കറപ്പെട്ട കപ്പാ

ബ

| മെൻ

പുകഴ്ചയും മഹതപവും, ആധിപതൃ

വും അധികാരവും, ഇപ്പൊഴും എ

[ഉണ്ടാകട്ടെ ) ആ

--ആ--
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ഥ അദൃായം.

.ം എഴ നിലവിളക്കുകൾ കൊണ്ടു

അറിയികഒപ്പട്ട ആസിയായിലെ

എഴ സഭകൾക്കു തെയാഹന്നാൻ എ

ഴുതുന്ന അറിയിപ്പ.-9 ക്രിസ്തുവി

കെൻറ വരവ്.

മെയശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അറിയിപ്പ,

ഇതിനെ വെiഗത്തിൽ സംഭവി.കെ.

ണ്ടുന്ന കായ്യങ്ങളെ അവ ന്റെ ശുശ്ര

ാക കാണിപ്പാനായിട്ടു, ദൈ

വം അവന കൊടുക്കയും, അവൻ

ഇതിനെ തന്റെ ദൂതൻ മൂലമായി

അയച്ച, തന്റെ ശുശ്ര ഷക്കാരനായ

യൊഹന്നാന ലക്ഷ്മമായി കാണിക്ക

യും ചെയ്യു:

വ ഇവൻ ദൈവത്തിന്റെ വച

ന്നത്തെ യും, യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ

സാക്ഷിയെയും, താൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കാ

sു ഞണ്ട ജെ.ഒക്കെയും സാക്ഷിപ്പെടുത്തി.

ന oരം ദിഘദഗ്ദനത്തിന്റെ വ

കക്കുന്നവരും, അതിൽ എഴുതിയിരി

ക്കുന്ന കാഴ്വങ്ങളെ പ്രമാണ് കുന്നവ

രും ഭാഗ്ദ്യമുള്ളവർ [ആകുന്നു :) എ

ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാലം സമീപി

ര | യൊഹന്നാൻ ആസിയായി

ലുള്ള എഴ സഭകൾക [എഴുതുന്നത്:

ഇരിക്കുന്നവനായും, ഇരുമ്പ് വന്നാ

യും, വരുവാനുള്ളവനായുമുള്ളവനി

ൽനിന്നും, അവന്റെ സിംഹാസ

നത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള എഴ ആ

ത്മാക്കളിൽനിന്നും,

@ വിശ്വാസമുള്ള സാക്ഷിയായും,

മരിച്ചവർിൽനിന്ന ആല്ലം ജനിച്ച

വനായും, ഭൂമിയുടെ രാജാക്കന്മാക്സ്

അധിപതിയായുമുള്ള യെശു ക്രിസ്തു

വിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്കു കൃപയും,

സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ. നമെ

സ്റ്റെഫിക്കയും, നമെ നമ്മുടെ പാ

പങ്ങളിൽനിന്ന തന്റെ രക്തത്തിൽ

കഴുകുകയും,

ചനങ്ങളെ വായിക്കുന്നവനും, കെ. ആ നമെ തന്റെ പിതാവായ
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ദൈവത്തിലെക് രാജാക്കന്മാരായി  ിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തെ നൊക്കുവാൻ

ട്ടം' ആചായ്യന്മാരായിട്ടുമാക്കുകയും, ഞാൻ തിരിഞ്ഞു. തിരിഞ്ഞപ്പൊൾ,

ചെയ്തിട്ടുള്ളവനായവന മഹതപവും

ശക്തിയും എന്നെനെക്കും [ഉണ്ടാക

ട്ടെ.) ആമെൻ,

് കണ്ടാലും, അവൻ മെഘങ്ങളൊ

ട ക്രടെ വരുന്നു. അപ്പൊൾ സകല

കണ്ണം, വിശൈഷിച്ച അവനെ ക

എഴ പൊൻ നിലവിളക്കുകളെയും,

ചമ്പ ആ എഴ നിലവിളക്കുകളുടെ

നടുവിൽ നിലഅങ്കി ധരിച്ച, മാവി

ടത്തിൽ പൊൻകച്ച കെട്ടിയവനാ

യി, മനുഷ്ടു പുത്രനൊട സദൃശനാ

യ [ഒരുത്തനെയും] കണ്ടു.

ത്തിയവരും അവനെ കാണും. ഭൂമി -് അവന്റെ തലയും തലമുടി

യിലുള്ള സകല ഗൊത്രങ്ങളും അവ യും വെണമയുള്ള പഞ്ഞി പൊലെ,

നെ കുറിച്ച പ്രാപിക്കയും ചെയ്യും. യും ഉറച്ച മഞ്ഞു പൊലെയും വെണ്മ

അങ്ങിനെ തന്നെ, ആമെൻ.

വ്വ ഞാൻ അല്പായും ഒ മെഗായും,

ആദിയും അന്തവും ആകുന്നു. എ

ന്ന ഇരിക്കുന്നവനായും, ഇരുന്നവ

നായും, വരുവാനുള്ളവനായുമുള്ള

സവ വല്ലഭനാകുന്ന കതാവ് പറ

യുന്നു.

ൻ നിങ്ങളുടെ സഹൊദരനായും,

കഷ്ടതയിലും, യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ

രാജ്യത്തിലും ക്ഷമയിലും`ക്രടെ ഒ

ഹർികാരനായുമിരിക്കുന്ന യൊഹ

ന്നാനായ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വ

ചനം നിമിത്തമായിട്ടും, യെശു ക്രി

വിന്റെ സാക്ഷി നിമിത്തമായി

ട്ടും പത്തമുസ് എന്ന പെരുള്ള ലി

പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

കം ഞാൻ കത്താവിന്റെ ദിവസ

ത്തിൽ ആത്മാവിൽ ആയി, അപ്പൊ

d എന്റെ പിറകെ,

ഫ. ഞാൻ അല്പായും ഒമെഗായും,

ആല്പ്യനും അനൂനും ആകുന്നു എ

ന്നും, 'നി കാണുന്നതിനെ ഒരു പുസ്ത

കത്തിൽ എഴുതി, ആസിയായിലുള്ള

എഴ സഭകൾക്ക, എഫെസുസിനും,

സ്തനായിക്കും, പെറ്റമുസിനും, തീയ

ത്തീറായിക്കും, സദൈസിനും, ഫീല

ദെല്പിയായിക്കും, ലയൊടിക്കെയായി

ക്കും അയക്ക എന്നും, ഒരു കാഹള

ത്തിന്റെ എന്ന പൊലെ, ഒരു മ

ഹാ ശബ്ദം പറയുന്നത് കെട്ടു.

യായും; അവന്റെ കണ്ണുകൾ ഒരു

അഗ്നിജപാല പൊലെയും;

ച@ അവന്റെ കാലുകൾ ഉലയി

ൽ കായുന്നു എന്ന പൊലെ നല്ല പി

ച്ചളെക്കു സമമുള്ളവയായും അവ

റെൻറ ശബ്ദം അനെകം വെള്ളങ്ങ

ളുടെ ഇരച്ചിൽ പൊലെയും ഇരുന്നു.

. ആ വിശെഷിച്ച അവന തന്റെ

വലതു കയ്യിൽ എഴ നക്ഷത്രങ്ങൾ

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവ വെൻറ വായിരl

നിന്ന ദൃച്ഛയുള്ള ഒരു ഇരുമുന വാഠം

പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവയെൻറ

മുഖഭാവവും സ്തുൻ തന്റെ ശക്തി

യൊടെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പൊലെ

[ഇരുന്നു.]

ക9 വയെശഷിച്ചും ഞാൻ അവ

നെ കണ്ടപ്പൊൾ, മരിച്ചവനെ പൊ

ലെ അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണു.

അപ്പൊൾ അവൻ തന്റെ വലത്തക

ജെ എന്റെ മെൽ വെച്ച, എന്നൊ

ട പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടരുത്; ഞാൻ

ആഭ്യനും അനൂനും ആകന്നു.

-വൃ ഞാൻ ജിവിച്ചിരിക്കുന്നവനും

മരിച്ചിരുന്നവനും [ആകുന്നു;) എ

ന്നാൽ, കണ്ടാലും, ഞാൻ ഇനി എ

നെക്കും ജീവിക്കുന്നവനാകുന്നു. ആ

മെൻ: ഞാൻ നരകത്തിന്റെയും

മരണത്തിന്റെയും താക്കൊലുള്ളവ

നും ആകുന്നു.

ഫൻ നീ കണ്ട കാഴ്വങ്ങളെയും, ഇ

ഫവ. അപ്പൊc് എന്നെ0ട സംസാ ിക്കുന്ന കാഴ്വങ്ങളെയും, ഇനിമെൽ
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ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കായ്യങ്ങളെയും എ | സ്റ്റൈഹത്തെ വിട്ടതകൊണ്ടു, നിന്റെ

ഴുതുക; നെതെ ഇനിക്ക (അല്പം കാഴ്വം) ഇ.

പം എന്റെ വലതുകയ്യിൽ നീ ണ്ട.
-

കണ്ട എഴ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രഹ്രസ്വ @ ആയതകൊണ്ടു നി എവിടെ

ത്തെയും, എഴ പൊൻ നിലവിളക്കു | നിന്ന പിണിരിക്കുന്നു എന്ന നീ ഒ

കളുടെ വസ്തുതയെയും തന്നെ. ആ ത്ത, അനുതാപപ്പെട്ട, ആല്പ ക്രിയ

എഴ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആ എഴ സഭക കളെ ചെയ്തു: അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ

ളുടെ ദൂതന്മാർ ആകന്നു: ന് കണ്ടി , നിനെൻറ അടുകൽ വെഗത്തിൽ വ

ടുള്ള ആ എഴ നിലവിളക്കുകളും ആ രും, നി അനുതാപപ്പെടാതെ ഇരു

എഴ സഭകൾ ആകുന്നു.

വ. അഭ്രായം.

എഫെസുസിലും,-വ്വ സ്തനായി

ല9 -ഥവ. പെ8:മുസ്ലും..--♔

തീയത്തീറായിലുമുള്ള സഭകളി

ലെ ദൂതന്മാരാകുന്ന ദൈവഭൂതൃ

ാക്സ് എന്ത എഴുതെണമെന്ന ക

ല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത അവ

യിൽ പ്രശംസിക പ്പെടുകയൊ ക

റവായി കാണപ്പെടുകയൊ ചെ

യ്യുന്നത ഇന്നത എന്നുള്ളത്.

s.എഫെസൂസിലെ സഭയുടെ ദൂതന്ന

എഴുതുക : എഴ നക്ഷത്രങ്ങളെ ത

ന്റെ വലതു കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നവ

നായി, എഴ പൊൻ നിലവിളക്കു

കളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവനായ

വൻ •രം കാഴ്വങ്ങളെ പറയുന്നു ;

വ. ഞാൻ നിന്റെ ക്രിയകളെയും,

നിന്റെ റ പ്രയത്നത്തെയും, നിന്റെ

ക്ഷമയെയും, നിനഷ ദൈാഷമുള്ള

ബ സഹിഷ്ട ക്രടാ എന്നും, അ

പ്പൊസ്റ്റൈാലന്മാക ആയിരിക്കാതെ

യും, തങ്ങളെ അപ്പൊസ്കൊലന്മാരെ

ന്ന് പറയുന്നവരെ നി ശൈാധന

ചെയു, അവരെ വൃാജകാരെന്ന ക

ണ്ടെത്തി എന്നും,

ബ നി സഹിച്ചു എന്നും, നിനക

ന്നാൽ, നിന്റെ നിലവിളക്കിനെ

അതിന്റെ സ്ഥലത്തിൽനിന്ന് നിക്ഷി

കളകയും ചെയ്യും.

| ഔ എന്നാൽ ഞാനും വെറുക്കുന്ന

നിക്കൊൽമതക്കാരുടെ ക്രിയകളെ

ന് വെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത നിനക്ക

ഉണ്ട്.

ആത്മാവ സഭകളൊട പറയു

ന്നത എന്തെന്ന ചെവിയുള്ളവൻ കെ

 ുക്കട്ടെ; ജയിക്കുന്നവന ദൈവത്തി

, നെറ പറുദീസായുടെ നടുവിലിരി

ക്കുന്ന ജീവനുള്ള വൃക്ഷത്തിൽനിന്ന

ഭക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ കൊടുക്കും.

വൃ {് പിന്നെ സ്തനായിലെ സഭ

യുടെ ദൂതന്നെ എഴുതുക; മരിച്ചിരുന്ന

വനും ജീവനൊടി(ിക്കുന്നവനുമാ

യി, ആഭ്യനും അന്ത്യനുമായവൻ

്തം കാഴ്വങ്ങളെ പറയുന്നു;

ൻ ഞാൻ നിന്റെ ക്രിയകളെയും,

ഉപദ്രവത്തെയും, (നീസബ

ന്നാലും) ദാരിദ്ര്യത്തെയും, തങ്ങൾ

യെഫ്രദന്മാരെന്ന പറകയും, യെ

ഫ്രദന്മാരായിരിക്കാതെ, സാത്താ

ന്റെ സഭയിലിരികയും ചെയ്യുന്നവ

രുടെ ദൂഷണത്തെയും അറിഞ്ഞിരി
cBബ.

ഠം നീ അനുഭവിപ്പാനുള്ള കു

|ങളിൽ ഒന്നും ഭയപ്പെടരുത്: ക

ക്ഷമ ഉണ്ടെന്നും, നീ എന്റെ നാ'ണ്ടാലും, നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടു

മത്തിൻ നിമിത്തമായിട്ട ആലസൃ|വാനായിട്ട, പിശാച നിങ്ങളിൽ

പ്പെടാതെ, അദ്ധ്വാനപ്പെട്ടു എന്നും ചിലരെ കാരാഗൃഹത്തിലാക്കുവാനി

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ിക്കുന്നു; നിങ്ങൾക്ക് പത്ത ദിവസം

അ. എങ്കിലും നീ നിന്റെ ആഭൂ, |ജുപദ്രവം ഉണ്ടാക്കയും ചെയ്യും.



Ⓔവന്ന
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നി മരണ പയ്യന്തം വിശപാസമുള്ള

വനായിരിക്ക, എന്നാൽ ഞാൻ നി

നക ജീവന്റെ കിർിടത്തെ തരും.

ച്ച ആത്മാവ സഭകളെ,ാട് പറ

യുന്നത് എന്തെന്ന ചെവിയുള്ളവൻ

കെ.o്കട്ടെ; ജയിക്കുന്നവൻ രണ്ടാമ

ത്തെ മരണത്താൽ നഷ്ടപ്പെടുകയി

്.

ചപ പിന്നെയും പെഴ്ചമുസിലെ

സഭയുടെ ദൂതന്നെ എഴുതുക; ഇരുമുന

മൂച്ചയുള്ള വാളുള്ളവൻ ഠൻം കാഴ്ച

ങ്ങളെ പറയുന്നു :

ചമ്പ ഞാൻ നിന്റെ ക്രിയകളെ

യും, നി സാത്താന്റെ പീഠമുള്ള ഇ

ടമായി പാകനെടത്തെയും, നീ

എന്റെ നാമത്തെ മുറുകപ്പടിച്ചിരി

ക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെയും, സാത്താ

ൻ വസിക്കുന്നെടത്ത നിങ്ങളുടെ ഇ

ടയിൽ എന്റെ റ വിശ്വാസമുള്ള മാർ

ആറായ അന്തിപ്പാസ കൊല്ലപ്പെട്ട

ദിവസങ്ങളിലും നി എന്നില്ല ു വി

ശ്വാസത്തെ ഉപെക്ഷിക്കാതെ ഇരു

ന്നു എന്നുള്ളതിന്റെയും അറിഞ്ഞിരി

ക്കുന്നു.

ഛ. എന്നാലും നിന്റെ നെതെ ഇ

നിക്കു കറെ കാഴ്വങ്ങൾ ഉണ്ട്. അ

തെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ

ലെ വാഠം കൊണ്ടു അവരെ9ട യു

ദ്ധം ചെയ്തു.യും ചെയ്യും.

ച5 ആത്മാവ സഭകളൊട വച്ഠ

യുന്നത ഫു തെന്ന ചെവിയുള്ളവൻ

കൊ ജയിക്കുന്നവന അഹ

സൃമായുള്ള മനായിൽനിന്ന ഭക്ഷി

പ്പാൻ ഞാൻ കൊടുക്കും, അവന ഒ

രു വെളുത്ത കല്പിന്റെയും,ആ കല്പിൽ

എഴുതപ്പെട്ടതായി, അതിന്റെ കൈ

ക്കൊള്ളുന്നവനല്ലാതെ ആരും അറി

യാത്തതായുള്ളൊരു പുതിയ നാമ

ചെത്തയും കൊടുക്കും.

- .ംവൂ. ് പിന്നെയും തിയതിറായി

ലെ സഭയുടെ ദൂതന്നെ എഴുതുക ; അ

ഗിജപാലപൊലെ കണ്ണുകളും, നല്ല

പിച്ചളെക സ് മമായിർിക്കുന്ന പാദ

ങ്ങളുമുള്ള ദൈവപുത്രൻ • അ9 കായ്യ

ങ്ങളെ വചറയുന്നു :

| lൻ ഞാൻ നിന്റെ ക്രിയകളെ

യും, ചെസ്സ് ഹ ഹെത്തയും, ശുശ്രൂഷയെ

യും, വിശ്വാസത്തെയും, നിഫെൻറ

ക്ഷമയെയും, ന്റെൻറ ത്തിക

ളെയും,്. " 6ട്ട

|ജുള്ളവ അധികമെന്നും അറിഞ്ഞി

 ിക്കുന്നു.

വ.ം എങ്കിലും നിന്റെ നെതെ ഇ

നിക കറെ കാഴ്വങ്ങൾ ഉണ്ട്. അ

കായിട്ട ബലി കൊടുകപ്പെട്ട വു ത എന്ത.കൊണ്ടെന്നാൽ ഉപഖദശി

ക്കളെ ഭക്ഷിപ്പാനായിട്ടും. വൈശാ, പ്ലാനും, വൈശ്രാദൊലോം ചെയ്യാനാ

ബ ചെയ്താനായിട്ടും, ഇസ്രാ എ| യിട്ടും, വിഗ്രഹങ്ങൾക്കു ബല നൽ

ൽ പുത്രന്മാരുടെ മുമ്പാകെ ഒരു വ്' കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ ഭക്ഷിപ്പാനായി

രുദ്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ബാലാകി| ടൂം എന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാതെ വഞ്ചി

ന ഉപദെശിച്ചിട്ടുള്ള ചൊലാമ

ന്റെ ഉപദ്വൈശത്തെ പ്രമാണിക്കുന്ന

വർ അവിടെ നിനക്ക് ഉണ്ട്.

.ം@ അപ്രകാരം തന്നെ നിക്കൊര

മതക്കാരുടെ ഉപദെശത്തെ പ്രമാ

ണിക്കുന്നവരും നിനക്ക് ഉണ്ട, ആ

യതിനെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു

പ്പാനും, തന്നെത്താൻ ഒരു ദ്lഘദ

ശ.നി എന്ന പറയുന്ന ചെയശചെബൽ

എന്ന സ്ത്രീയെ നി സമ്മതിക്കുന്നു.

വ. അവാ തന്റെ വൈശാ

ലൊലത്തെ വിട്ട അനുതാപപ്പെട്ട

വാനായിട്ട ഞാൻ ഇടകൊടു

അവൾ അനുതാപപ്പെട്ടതുമില്ല.

്തു .

. നൂ അന്താപപ്പെടുക; ആയതല്ല വ.വ. കണ്ടാലും ഞാൻ അവളെ കി

എങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ =ക്കയിലെ കം, അ പളൊട ക്രടെ

വെഗത്തിൽ വരും, എ6ൻറ വായി | വൃഭിചാരം ചെയ്യുന്നവർ തങ്ങളുടെ
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ആക്ഷെപിക്കപ്പെടുന്നത - ഫി

ല ദെ ലിയായിലുള്ള സഭയിലെ ഭൂ

തൻ സമ്മതപ്പെടുന്നത് - ര, ല

യൊദിക്കയായിലുള്ള ്തൻ ശാ

സിക്കപ്പെടുന്നത്._. • ക്ര സ്റ്റു വാ

ക്രിയകളെ വിട്ട അനുതാപപ്പെട്ടു

ന്നില്ല എങ്കിൽ, അവന്റെ അതികക്ട്

-തയിലെക്കും ആക്കളയും. |

വ~. അവളുടെ മകളെ ഞാൻ മ

രണം കൊണ്ടു കൊന്നു ക ഉകയും

ചെയ്യം: അപ്പൊൾ ഞാൻ അന്തരി തുക്കൽനിന്ന മുട്ടുന്നു എന്നുള്ളത്.

ന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഘe്യങ്ങളെയും

ശൈാധന ചെയ്യുന്നവനെന്ന എല്ലാ പിന്നെയും സദൈസിലുള്ള സഭയു

സഭകളും അറിയും നിങ്ങളിൽ ഒ ടെ ദൂതന്നെ എഴുതുക; ദൈവത്തി

പൊരുത്തന നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക ന്റെ റ എഴ ആത്മാക്കളും എഴ നക്ഷ

ളിൻ പ്രകാരം ഞാൻ നൽകുകയും ത്രങ്ങളുമുള്ള വൻ cൻം ക9യ്യങ്ങളെ

ചെയ്യും. - പറയുന്നു. ജീവനൊടിരിക്കുന്നു എ

പര്. എന്നാൽ നിങ്ങളെ9ടും, തിയ ന ഒരു പെർ നiനക്ക് ഉണ്ട്. എങ്കി

ത്തീറായിൽ ംരം ഉപദൈശത്തെ പ്രാ ലും ന മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന നി

.പിക്കാത്തവരായും, അവർ പറയു ഹെൻറ ക്രിയകളെ ഞാൻ അറിയുന്നു.

നത പൊലെ സാത്താന്റെ അഗാ വ ജാഗരണപ്പെട്ടിരിക്കയും മി

ധങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വർായും ക മാറായ ശൈഷമുള്ള കായ്യങ്ങളെ

ഇരിക്കുന്ന ശൈഷമുള്ളവരൊടും എ യും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. :

ല്പാപ്രൊടും ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ

ൻ നിങ്ങളിൽ മറെറാരു ഭാരത്തെ ക്രിയകളെലൈവ ിന്റെ റ മുമ്പാകെ

യും വെക്കയില്ല. പുണ്ണതപ്പെട്ടവയായി കണ്ടിട്ടില്ല.

പജൂ എന്നാലും,നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനെ . ആയതകൊണ്ടു നീ എങ്ങിനെ

ഞാൻ വരുവൊളുത്തിന മുറുകപിടി കൈക്കൊൾകയും കൊ ചെ

പ്പിൻ. യൂ എന്ന ഒത്, മുറുകപ്പിടിക്ക, അനു

പനൂ ജയികയും അവസാനത്തൊ ത്പിക്കയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നീ

.ളം എ സെൻറ ക്രിയകളെ പ്രമാണിക്ക | ജാഗരണം ചെയ്ത്,യില്ല . ക ൽ, ഒ

യും ചെയ്യുന്നവനായവന ഞാൻ എ| രൂ കള്ളൻ എന്ന ചൊലെ ഞാൻ നി

റെൻറ പിതാവിൽനിന്ന പ്രാപിച്ചത്

പെ'ചെല തന്നെ ജ:തികളുടെ മെൽ

അധികാtത്തെ കൊടുക്കും :

വ അവൻ ഒരു ഇരിമ്പുകൊൽ

കൊണ്ടു അവത്തെ ഭരിക്കും ; അവർ

കുശവന്റെ പാത്രങ്ങൾ പൊ6ല

നുറുങ്ങ ളെപ്പാകം.

വ വ്വ ഞാൻ അവന ഉദ്യ നക്ഷ

ത്രത്തെ കൊടുക്കയും ചെയ്യും.

വ ൻ 8rgതമാവ സഭകളൊട പറ

യുന്നത് എന്തെന്ന ചെവ യു ുള്ളവൻ

കെൾക്കട്ടെ.

ബ അഡ്ല്യം.

സെൻറ നെതെ വ.ം, ഞാൻ നി

ന്റെ നെരെ എത സമയത്ത് വരും

എന്ന നി അറികയുമില്ല.

രം തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ അഴ്ചക്കാ

കാത്ത കഠയ നാമങ്ങൾ നിനക്ക സ

ദെസ് ലും ഉണ്ട്. അവയ എന്നെ ട

ക്ര ട വെണ2യുള്ള ഉടുപ്പൊട കൂടി

സഞ്ച ികയും ചെയ്യും . എന്തു കൊ

ചെ"ടന്നാൽ അവർ യാഗൃതയുള്ളവ

ർ ആ കുന്നു.

@ ജയിക്കുന്നവനൊ , അവൻ വെ

ണ്.യു ു. വസ്ത്രങ്ങളിൽ (ധരിക്കപ്പെ

ടൂം : ഞാൻ അവനെ റ നാമഐത

ജിവനെ റ പുസ്തകത്തിൽനിന്ന മാ

. സപ്ലൈസിലുള്ള സഭയുടെ ദൂതൻ യ്ച്ചു കളകയുമില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ



പെ.പ്ര
അറിയിപ്പ ബ അബ.

അവന്റെ നാമത്തെ എന്റെ പി

താവ് റെൻറ മുമ്പാകെയും, അവന്റെ

ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പാകെയും അറിയി

ക്കുd :

ആ ആത്മാവ സഭകളൊട പറയു

ന്നത എന്തെന്ന ചെവിയുള്ളവൻ കെ

ൾക6ട്ടു. -

പിന്നെ ഫിലമെല്പിയായ ലു

ള്ള സഭയുടെ ദൂതന്നെ എഴുതുക ; പ

ര്ശുദ്ധനായി, സത്യവാനായി, ദാ

വിലിന്റെ താഴൊലുള്ളവനായി,

ആരും പൂട്ടാതെ തുറക്കുകയും, ആ

രും തുറക്കാതെ പൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവ

നായുള്ള വൻ dരം കായ്യങ്ങളെ പറ്

യുന്നു:

വ്വ ഞാൻ നിന്റെ റ ക്രിയകളെ അ

റിഞ്ഞിരിക്കുന്നു : കണ്ടാലും ഞാൻ നി

ന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു തുറക്കപ്പെട്ട വാ

തിലിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനെ

ആ ക്കും പൂട്ടുവാൻ കഴികയുമില്ല. അ

തെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിനക്ക് കറ

ഞൊരു ശക്തിയുണ്ട്, നീ എന്റെ

വചനത്തെ പ്രമാണികയും, എ

ന്റെ നാമത്തെ നിഷെധിക്കാതെ

ഇരികയും ചെയ്തു. -

ൻ കണ്ടാലും. തങ്ങളെ, യെഫ്രദ

ബ പറഞ്ഞിട്ടും, യെഹൂദന്മാ

രായിരിക്കാതെ, അസ്തൃ പറയുന്ന

വർായുള്ളവരെ ഞാൻ സാത്താന്റെ

സഭയിലുള്ളവർാകി തിക്കും: കണ്ടാ

ലും, ഞാൻ അവനെ നിന്റെ പാദ

ങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വന്ന വന്ദിക്കുമാ

റും, ഞാൻ നിന്നെ ജെഹിച്ചു എന്ന

അറിയുമാറും ആക്കും.

.ം നീ എന്റെ ക്ഷമയുടെ വച

നത്തെ പ്രമാണിച്ചതം:കാte, നി

ന്നെ ഞാനും ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന

വരെ പർീക്ഷിപ്പാനായിട്ട, ഭൂലൊ

കത്തിലൊക്കെ യും വരുവാനുള്ള പ

ർ ക്ഷാസമയത്ത്, തനിന്ന കാത്ത അ

ക്ഷിക്കും.

വരുന്നു : ഒരുത്തനും നിഖൻ റ കിരീ

ടത്തെ എടുക്കാ6ത ഇിപ്പാൻ, നി

നക്കുള്ളതിനെ മുറുകപ്പിടിച്ചും കൊ

ണി.ീക.

.cവ യാതൊരുത്തൻ ജയിക്കുന്നു

ഒവാ, അവനെ ഞാൻ എ6, ഠൻറ കൈല

വത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തു

ണ്ടാക്കി തിക്കും, അവൻ പിട നയും

പുറത്തു പെ'കയുമില്ല : ഞാൻ അ

വനെ റ ചെമൽ എന്റെൻറ് ചെമെലവത്തി

ന്റെ നാമത്തെയും, എ സെൻറ ലൈ

വത്ത് കത നിന്ന സപ്ത്ത് തന്ന

ഇറങ്ങുന്ന പുത യ യെ\ ശലമാകുന്ന

എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ചട്ടണു

ത്തിന്റെ നാമത്തെയും, എന്റെൻ പു

തlയ നാമത്തെയും എഴുച്ഛകയും ചെ

യ്യും.

ഥവ ആത്മാവ സഭക6്ള,ാട് പഠ

യുന്നത് എന്തെന്ന ചെവിയുള്ളവൻ

6കൾകപ്പെട്ട

ഛ. എന്നാൽ ലയൊടികെയാ

യിലെ സഭയുടെ ദൂതന്നെ എഴുതുക ;

ആമെൻ എന്നവനായി, വിശ്വാസ

വും സതൃവുമുള്ള സാക്ഷിയായി, ലൈ

വത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യായു

ള്ള വൻ അം കായ്യങ്ങളെ പറയുന്നു;

. @ നീ ശീതവാനുമല്ല; ഇട്ട്,വാ

നുമല്ല എന്ന ന് സെൻറ ക്രിയകളെ

ഞാൻ അറിയുന്നു. ഒന്നുകിൽ ന ശി

തവാനായി അല്ലെങ്കിൽ ഉ ബ

യി ഇരുന്നാൽ കൊള്ളായ ുന്നു.

ഫൗ എന്നാൽ ഇപ്രകാരം നി ശി

തവാനായിടമല്ല ഉണ്ണ പാനായിട്ടുമ

ല്ല. ശീതെക്സുനായ് തന്നെ ഇത് ക

കൊണ്ട്, ഞാൻ ന്ചെന എതെൻവ വാ

യ ൽനിന്ന ഛദ ുകളയും.

ഫ്) അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാ

ൻ സമ്പന്നനാകനു [എന്നും.] ട്രവൃ

സ3രധ യു : വനാകനു എനം, ഇ

വിക്ക ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നും

ന് പറയുന്നു; എന്നാൽ നി ദുഃഖി

ം.ം കണ്ടാലും, ഞാൻ വെഗത്തിൽ തനും, അതിഷ്ടനും, ദരിദ്ര രം, ക



അറിയിപ്പ ര്: അ, Ⓐവ, ൻ

രുടനും, നഗ്നനും ആകനു എന്ന ന്മാർ തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ ഇ

അറിയുന്നതുമില്ല: | ട്ടുകളകയും, സിംഹാസനത്തിനെ

ചു നീ സമ്പന്നനാകെണ്ടുന്നതിന് ൽ ഇരുന്നവനെ വന്ദിക്കയും ചെ

അഗ്നിയിൽ ശൈാധന ചെയ്യപ്പെട്ട | ുന്നത്.

പൊന്നിനെയും, നിന്റെ നഗ്നത ഇതിന്റെ ശെഷം ഞാൻ മെനാഷി,

യുടെ ലജ്ജ പ്രസിദ്ധമാകാതെ, നീ കണ്ടാലും, സ-♔ത്തിൽ ഒരു വാതിൽ

ധരിക്കപ്പെടെണ്ടുന്നതിന് വെള്ള വ തുറന്നിരുന്നു , അപ്പൊൾ ഞാൻ കെ

സ്ത്രങ്ങളെയും എന്നിൽനിന്ന വിഖലക്ക ട്ടിട്ടുള്ള മുമ്പിലത്തെ ശബ്ദം എന്നൊട

മെടിപ്പാനും, നി കാഴ്ചയെ പ്രാപി ക്രടെ പറയുന്നതായി ഒരു കാഹള

കെണ്ടുന്നതിന് നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക ത്തിന്റെ ശബ്ദം പൊലെ ഇരുന്നു,

അഞ്ജനം എഴുതുവാനും ഞാൻ നി അത് ഇവിടെ ക്രെറി വരിക, ഇ

ന്നൊട ആലൊചന പറയുന്നു. നിയമൽ ഉണ്ടാകെണ്ടുന്ന കായ്യങ്ങളെ

കൻ ഞാൻ യാതൊരുത്തരെ സ്റ്റെ ഞാൻ നിനക്കു കാട്ടിത്തരികയും ചെ

ഹിക്കുന്നുവൊ, അവരെ ഞാൻ ശാ  ും എന്ന് പറഞ്ഞു.

സിച്ച ശിക്ഷിക്കുന്നു : അത്കൊണ്ടു വ. ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ ആത്മാവി

നി ശുക്ലാന്തിയുള്ളവനായിരിക്ക, അ ൽ ആയി . അപ്പൊൾ കണ്ടാലും, സപ

അതപിക്കയും ചെയ്തു. |{hത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം വെ

പം കണ്ടാലും, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ കപ്പെട്ടിരുന്നു, ആ സിംഹാസന

നിന്ന, മുട്ടുന്നു; ഒരുത്തൻ എന്റെ |ത്തിനെമൽ [ഒരുത്തൻ) ബരുന്ന രുന്നു.

ശബ്ദത്തെ കെട്ട, വാതിലിനെ തുറ  ു. ഇരു നവൻ കാട്ടെക് യസ്സിക

ക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഞാൻ അവന്റെ അ!ല്ലിനൊടും പത്മനാഗത്തൊടും സ

ടുക്കൽ അകതുവന്ന, അവനൊടും ദൃശനായിരുന്നു : സിംഹാസനത്തി

അവൻ എന്നൊടും കൂടെ രാത്രിഭ നെറ നാല പുറവും കാട്ടെക്ക് മൻ

ക്ഷണം കഴിക്കും. തകത്തൊട സമമായി ഒരു ആകാശ

വ. ഞാനും ജയിച്ചു, എന്റെ പി വില്ലും [ഉണ്ടായിരുന്നു.]

താവിനൊട ക്രടെ അവന്റെ സിം | . `സ് ഹാസനത്തിന്റെ നാല

ഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നിരിക്കുന്നത് പുറവും ഇരുപത്തനാല പീഠങ്ങളും

പൊലെ തന്നെ, യാതൊരുത്തനും |[ഉണ്ടായിരുന്നു: ആ പീഠങ്ങളിൽ

ജയിക്കുന്നുവൊ, അവനും എന്നൊട | വെള്ള വസ്ത്രങ്ങളാൽ ധരിക്കപ്പെട്ട

ക്രടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുപത്തനഃല മൃപ്പാർ ഇരിക്കുന്ന

ഇിപ്പാൻ ഞാൻ നൽകം. |തിനെ ഞാൻ കണ്ടു; അവക തങ്ങ

വ.വ. ആത്മാവ സഭകളെ9ട പഠ , ളുടെ തലകളിൽ പൊൻ കി.ീടങ്ങ

യുന്നത് എന്തെന്ന ചെവിയുള്ളവൻ (മും ഉണ്ടായിരുന്നു.

കെൾക്ട. @ സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന മിന്ന

ലുകളും, ഇടിമുഴകങ്ങളു.ം, ശബ്ദങ്ങ

ബ അഭ്രായം. ളു.ം്: വബ

.ം യൊഹന്നാൻ സുhത്തിൽ ദൈ |ഴ ആത്മാക്കളായ എഴ ടിപട്ടികളും

വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തെ | സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ജപ

യും,-ര. ഇരുപതുനാല ഭൂപ്പന്മാ I ലിച്ചിരുന്നു.

തെയും,_സു മുമ്പിലും പിന്നിലും | നൂ സിംഹാസനത്തിന്റെ റ മുമ്പാ

കണ്ണകൾ നിറഞ്ഞ നാല മൃഗങ്ങ|കെ പളുങ്ക കല്പ് നാട സമമായ

ലെയും കാണുന്നത്.--ലം ഭൂപ്പ ഒരു സ്പടിക്കടലും, സിംഹാസന

Z z

|



G)മ്പo അറിയിപ്പ (B) ആ.

ത്തിന്റെ റ നടുവിലും സിംഹാസന (B) അaഷായം.

ത്തിന്റെ നാല് പുറവും, മുൻപുറ -l

പും പിൻപുറവും കണ്ണുകൾ കൊണ്ട | ക ഘ:് മുദ്രകൾ കൊണ്ടു മുദ്രയിട

്.റഞ്ഞിട്ടുള്ള നാല ജീവജന്തുകളും പെട ഘ്ക9-് ആയതിനെ

[ഉണ്ടായിരുന്നു.] തുറപ്പാൻ കല ചെയ്യപ്പെട്ട ആട്ടി

ഒന്നാമത്തെ ീവജന്തു ഒരു സിം | t്കട്ട് മാത്രം ചെയാ2്യനാകുന്നു എ

ഹത്തിനു സദൃശമായും, രണ്ടാമത്തെ നുള്ളത്.-കവ. അത്കൊണ്ട ഭൂപ്പ
ജീവജന്തു ഒരു കാളക്കുട്ടിക സദൃശ Cാർ അവ6ന പുകഴ്ത്തുന്നത്.

മായും, മൂന്നാമത്തെ ജീവജന്തു മനു പിന്നെയും അകവും പുറതൃഭാഗ

കൃനെ പൊലെ മുഖമുള്ളതായും, നാ വും എഴുതപ്പെട്ട എഴ മുദ്രകളാൽ മു

ലാമത്തെ ജീവജന്തു പറക്കുന്ന കഴു ദ്രയിടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഞാ

കിന സദൃശമായും [ ഇരുന്നു ) ന് സിംഹാസനത്തിനെൽ ഇരുന്നവ

വ്വ coം നാല ജീവജന്തുക്കളിലും ന്റെ വലതു കയ്യിൽ കണ്ടു.

ഒരൊന്ന നാല് പുറവും ആറാം ചി| ആ പുസ്തകത്തെ വിടുത്തുവാ

്കുള്ളതായും, അകത്ത കണ്ണുകൾ നും, അതിന്റെ മുദ്രകളെ പൊട്ടി

കൊണ്ടു നിറഞ്ഞതായുമിരുന്നു. ഇരു പ്പാനും യൊമ്രൻ ആർാകനു? എ

നവനും,ഇൻ കുന്നവനും, വരുവാനു നൊരു മഹാ ശബ്ദത്തൊടെ വിളി

ള്ളവനുമായി, സവശക്തനായ ദൈ | ു പറയുന്ന ബലമുള്ള ഒരു ദൈവ

വമാകുന്ന കതാവ് പരിശുദ്ധൻ,പ ദൂതനെയും ഞാൻ കണ്ടു.

രിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ എന്ന പറ| . സപ്റ്റത്തിലാകട്ടെ, ഭൂമിയിലാ

ഞ്ഞു കൊണ്ട്, അവക് രാവും പക|കട്ടെ, ഭൂമിക്കു താഴെയാകട്ടെ ആ

ലും വിശ്രമമില്ലാതെയുമിരിക്കുന്നു. | ജം ആ പുസ്തകത്തെ വിടുത്തി വാ

ൻ എന്നാൽ സിംഹാസനത്തിനെ യിപ്പാൻ എങ്കിലും, ആയതിനെ

ൽ ഇരുന്നവനായി, എന്നും എന്നെ നൊക്കുവാൻ എങ്കിലും കഴിയാതെ

നെക്കും ജീവിക്കുന്നവനെ ആ ജീവ യൂമിരുന്നു.

ജന്തുകൾ മഹതപത്തെയും ബഹുമാ ര. ആരും ആ പുസ്തകത്തെ വിടു

ന് ഞയും സ്കൊത്രത്തെയും ചെയ്തു തി വായിപ്പാൻ എങ്കിലും, ആയതി
നെവാൾ, നെ നൊക്കുവാൻ എങ്കിലും യൊവ്വ

.-ം ഇരുപത്തനാല മൂപ്പന്മാർ സിം നായി കണ്ടെത്തപ്പെടായ്തുകൊണ്ടു,

ഹാസനത്തിനെമൽ .ഇരുന്നവന്റെ ഞാൻ എറ്റവും കർകയും ചെയ്തു.

മുമ്പാകെ വീണ, എന്നും എന്നെന്നെ @ എന്നാറെ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ

ക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ വന്ദിച്ച, , എന്നൊട പറയുന്നു. കരയരുത്: ക

തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ സിംഹാസ ഭ:ലും, യെഹൂദായുടെ ഗൊത്രത്തി

നത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഇട്ട പറയു ലുള്ളതായി, ലാവീദിന്റെം മൂലമായു
നു, - - ; ഉള്ള സിംഹം ആ പുസ്തകത്തെ വിട്ടു

.ം.ം കത്താവെ, നീ മഹത്വത്തെ ഭ്തുവാനും, അതിന്റെ പുഴ മുദ്രക

യും ബ ഹുമാനത്തെയും ശക്തിയെ | ജെ.പൊട്ടിപ്പാനും ജയം പ്രാപിച്ചു.

യും കൈക്കൊൾവാൻ യൊവ്വനാക | ഔ അപ്പൊൾ ഞാൻ നൌകി, ക

ന്നു: അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ സ ഞാലും, സിംഹാസനത്തിന്റെയും

കലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു, നിന്റെ ഇ|നാല ജീവജന്തുക്കളുടെയും മഭു

ഷ്ടത്തിനായിട്ട അവ ഇരിക്കുന്നു, സ്ത്ര | ത്തിലും, മൂപ്പന്മാരുടെ മദ്ധ്യത്തിലും

ജിക്കപ്പെട്ടുമിരുന്നു. എഴ കൊമ്പുകളും ഭൂമിയിലെ ഒ



അിയിപ്പ നൂ അ. Ⓐമ്പ്ഥ

്കയും അയക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തി, പെട്ട ആട്ടിൻകുട്ടി ശക്തിയെയും,

ന്റെ എഴ ആ തമാക ളായ എഴ ക ധനത്തെയും, ജ്ഞാനത്തെയും, ബ

ണ്ണകളും ഉള്ള ഒരു ആട്ടിൻകട്ടി കൊ

ഋപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രകാരമായി നിന്നി

ബം

തൃ അവൻ വന്ന, സിംഹാസനത്തി

മെൽ ഇരുന്നവന്റെ വലതു കയ്യി

ൽനിന്ന ആ പുസ്തകത്തെ വാങ്ങുകയും

ചെയ്യു. -

വ്വ വിശൈഷിച്ച അവൻ ആ പുസ്ത

കത്തെ വാങ്ങിയപ്പൊൾ, നാല ജീ

വജന്തുക്കളും ഇരുപതു നാല് ഭൂപ്പ

ന്മാരും, അവനവന്റെ വിണകളെ

യും, പരിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാതഥനക

ളായ ധൂപവ♔ങ്ങൾ കൊണ്ട നിറ

ഞ്ഞപൊൻ കുംഭങ്ങളെയും പിടിച്ചു

ഒ്കാണ്ടു, ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ മുഞ്ചാകെ

വീണു.

ൻ പിന്നെ അവർ, നീ പുസ്തകത്തെ

വാങ്ങുവാനും, അതിന്റെ മുദ്രകളെ

പൊട്ടിപ്പാനും യൊതൃനാകുന്നു. അ

തെന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നീ കൊല്ലപ്പെ

ടൂ, സകല ഗൊത്രത്തിൽനിന്നും, ഭാ

ഷയിൽനിന്നും, ജനത്തിൽനിന്നും,

ജാതിയിൽനിന്നും ഞങ്ങളെ കൈ3വ

ത്തിലെക്കു നിന്റെ രക്തത്താൽ വി

ഞെണ്ടടുകയും ,

.ഠം ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവ

ത്തിങ്കൽ രാജാക്കന്മാരായിട്ടും ആചാ

യ്യന്മാരായിട്ടും ആകി തികയും ചെ

യ്തു: ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ രാജ്യഭാരവും

ചെയ്യുമെന്ന പറഞ്ഞ, ഒരു പുതിയ

പാട്ടു പാടി

... പിന്നെയും ഞാൻ നൊക്കി,

എന്നാറെ സിംഹാസനത്തിന്റെ

യും ജീവജന്തുക്കളുടെയും മൂപ്പന്മാരു

ടെയും നാല് പുറവും അനെകം

ദൈവദൂതന്മാരുടെ ശബ്ദത്തെ ഞാൻ

കെട്ടു. അവരുടെ സംവൃ പതിനാ

യിരങ്ങളുടെ പതിനായ്ഡങ്ങളും,

ആയിരങ്ങളുടെ ആയിരങ്ങളുമായി;

ഫ.വ. ദിവാ ശബ്ദത്തൊടെ, കൊല്ല

l

ലത്തെയും, ബഹുമാനത്തെയും, മ

ഹതപത്തെയും,സൊത്രത്തെയും ഞെക്

കൊൾവാൻ യൊതൃനാകുന്നു എന്ന്,

പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. -

ക. സുത്തിലും ഭൂമിയുടെ മെ

ലും, ഭൂമിക താഴെയുമുള്ള സകല സൃ

ക്ടിയും, സമുദ്രത്ത് ലു കൂവയും, അവ

യിലുള്ളവ സകലവും, സ ഹാസന്

ത്തിനെൽ ഇരിക്കുന്നവനും. ആട്ടിൻ

കട്ടിക്കും സ്തുതിയും,ബഹുമാനവും, ബ

ഹതപവും ശക്തിയും ഏന്നും എന്നെ

ബs:ം [ഉണ്ടാകട്ടെ.) എന്ന വപറയു

ന്നതിനെ ഞാൻ കെട്ടു.

ഫ്ര. നാല ജീവജന്തുകളും, ആ

മെൻ, എന്ന പറഞ്ഞു. ഇരുപത്തനാ

ല മൂപ്പന്മാരും വീണു, എന്നും എ

നെന്നെക്കും ജിവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ

വന്ദിക്കയും ചെയ്തു.

നൃ അഭ്രൂായം.

ഫ ക്രമത്തിൽ മുദ്രകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന

ത,വിശൈഷിച്ചുംഅതിനാൽ ഇന്ന

തുണ്ടായി എന്നുള്ളത, ഭൂലൈാകത്തി

ന്റെ അവസാനം വരെയുള്ളൊ

രു ഭിഘദഗ്ദനം.

പിന്നെ ആ ആട്ടിൻകട്ടി മുദ്രകളിൽ

ഒന്ന ചെറ പൊട്ടിക്കുമ്പൊൾ, ഞാൻ

കണ്ടു, ആ നാല ജീവജന്തുകളിൽ

ഒന്ന, നീ വന്ന നൊക്കുക, എന്ന

ഒരു ഇടിയുടെ മുഴക്കം പൊലെ പ

റയുന്നതിനെയും ഞാൻ കെട്ടു.

വ. അപ്പൊൾ ഞാൻ മെനാക്കി, ക

ണ്ടാലും, &രു വെള്ളകുതിര. അരി

ഡെമൽ ഇരുന്നവന ഒരു വില്ല ഉണ്ടാ

യിരുന്നു , അവന ഒരു ക ൽിടവും

കൊടുക്കപ്പെട്ടു. അവൻ ജയി

കൊണ്ടും, ജയിപ്പാനായിട്ടും പുറ

പ്പെട്ടുപൊകയും ചെയ്യ.

ബ എന്നാൽ അവൻഅാമത്തെ മു

ദ്രഖ്യ പൊട്ടിഷപ്പൊൾ, അണ്ടാമത്തെ

Z, Z 2



G്ബവ. അിയിപ്പ നൂ അ.

ജീവജന്തു, നീ വന്ന നൊക്കുക, എ

ന്നു പറയുന്നതിനെ ഞാൻ കെട്ടു.

രം അപ്പൊൾ ചുവന്നതായി മറെറാ

രു കതിർ പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അ

തിചെയ്മൽ ഇരുന്നവന സമാധാന

ത്തെ ഭൂമിയിൽനിന്ന് എടുത്തുകൊൾ

വാനും, അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൊ

ന്നുകളുവാനും അധികാരം നൽക

പ്പെട്ട ഒരു വലിയ വാളും അവന

കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

@ പിന്നെ അവൻ മൂന്നാമത്തെ മു

ദ്രയെ പൊട്ടിച്ചപ്പൊൾ, മൂന്നാമത്തെ

ജീവജന്തു, നി വന്ന നൊക്കുക, എ

ന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ കെട്ടു. അ

പ്പൊൾ ഞാൻ നൊക്ഷി, കണ്ടാലും, ഒ

രു കറുത്ത കുതിർ; എന്നാൽ അതി

ഒന്മൽ ഇരുന്നവൻ ഒരു തുലാസിനെ

തന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു.

നൂ അപ്പൊൾ ഒരു പണത്തിന

ഒരു ഇടങ്ങഴി കൊരുമ്പും, ഒരു പ

ണത്തിന് മൂന്ന ഇടങ്ങഴി യവവും

എന്നും, എണ്ണയെയും വീഞ്ഞിനെ

യും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്നും നാല

ജീവജന്തുക്കളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു

ശബ്ദം പറയുന്നതിനെ ഞാൻ കെട്ടു.

് പിന്നെ അവൻ നാലാമത്തെ മു

ന്ദ്രയെ പൊട്ടിച്ചപ്പൊൾ, നാലാമ

ത്തെ ജിവജന്തുവിന്റെ ശബ്ദം, നി

വന്ന നൊക്കുക, എന്ന പറയുന്നതി

നെ ഞാൻ കെട്ടു.

വ്വ അപ്പൊൾ ഞാൻ മെനാകി, ക

ണ്ടാലും, മങ്ങൽ നിറമുള്ള ഒരു കതി

ർ: അതിവൈമൽ ഇരുന്നവന്റെ നാ

മം മരണം എന്ന ആയിരുന്നു. അവ

നൊട ക്രടെ നരകം പിന്നാലെ

ചെന്നു. വിശൈഷിച്ചും അവക ഭൂമി

യുടെ കാൽ ഭാഗ.orി മൽ, വാളു

കൊണ്ടും, ക്ഷാമം കൊണ്ടും, മരണം

കൊണ്ടും, ഭൂമിയിലെ കാട്ടുമൃഗങ്ങ

ളെ കൊണ്ടും കല ചെയ്യാൻ, അധി

കാരം കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

മുദ്രയെ പൊട്ടിച്ചപ്പൊം, ബലിപീഠ

ത്തിൻ കീഴിൽ ഞാൻ. ദൈവത്തി

ന്റെ വചനം നിമിത്തമായിട്ടും,

തങ്ങൾ പറഞ്ഞ സാക്ഷി നിമിത്തമാ

യിട്ടും, കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാ

കളെ കണ്ടു.

ഥം അവരും ഒരു ബ ശബ്ദ

ത്തൊടെ, പരിശുദ്ധനായും സത്യ

വാനായുമുള്ള കത്താവെ; നി എത്ര

ത്തൊളം നൂായം വിധികാതെയും,

ഭൂമിയിൽ പാക്കുന്നവരൊട ഞങ്ങളു.

ടെ രക്തത്തിനു പ്രതിക്രിയ ചെയ്യാ

തെയും ഇരിക്കും, എന്ന വിളിച്ചു പ

റഞ്ഞു.

ച്ച അപ്പൊൾ അവക ഒതൊരു

ത്ത് വെളുത്ത നിലയങ്കികൾ കൊ

ടുക്കപ്പെട്ടു; തങ്ങളെ പൊലെ കൊ

ല്ലപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ സ

ഹഭൂതൃന്മാരും, തങ്ങളുടെ സഹൈാ

ദാരും നിവൃത്തിക്കപ്പെടുവൊള്ളും.

അവർ ഇനിയും കുറഞ്ഞൊരു കാലം

വിശ്രമത്തൊടിരികെൺമെന്നും അ

വ തൊട പറയപ്പെട്ടു.

.ംവ പിന്നെ അവൻ ആറാമ

ത്തെ മുദ്രയെ പൊട്ടിച്ച6 പാഠ് ഞാൻ

നൊകി, അപ്പൊൾ കണ്ടാലും ഒരു

മഹാ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി; ന്യൂയ്യൻ ക

രിമ്പടം പൊലെ കറുത്തായി രിനു;

ചന്ദ്രൻ രക്തം പൊലെയും ആയി;

ാ ആകാശത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങ

ജും, പെരുങ്കാറ്റിനാൽ ഇളകപ്പെ

ടുന്നതായൊരു അത്തി വ്വ കലാം തന്റെ

പച്ച കായ്ക്കളെ ഉതിക്കുന്നത് പൊ

ലെ, ഭൂമിയിൽ വ്ഞ.

ഫര് ആകാശവും ചുരുട്ടപ്പെടുന്ന

പുസ്തകുരുൾ പൊലെ മാ:ിപ്പൊ

യി; സകല പവൃതവും ലീപും ത

ങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് നീങ്ങി

പ്പൊയി. -

-@ ഭൂമിയിലുള്ള രാജാക്കന്മാരും,

മഹതുകളു.ം, ധനവാബാരും, 6 സ

ൻ പിന്നെ അവൻ അഞ്ചാമത്തെ നാധിപതിമാരും, ശ്ചകിമാഠാരും,



അറിയിപ്പ് 9 അ. Gമ്പമ്പ,

സകല ദാസനും, സകല സ്വാതന്ത്ര്യ ടൂള്ള നാല ദൂതന്മാരൊടും ഒരു മ

നും പവതങ്ങളുടെ ഗുഹകളിലും പ| ഹാ ശബ്ദത്തൊടെ,

ലിയ പാറകളിലും ഒളിച്ചുകൊണ്ട്, . ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ

ാ പവതങ്ങളൊടും വലിയ പാ' ശുശൃഷക്കാതെ അവരുടെ നെറ്റി

ഠകളൊടും പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ മെ കളിൽ മുദ്രയിട്ടുകഴിവൊളം, ഭൂമി

ൽ വിണ, ഞങ്ങളെ സിംഹാസ് ഡെ എങ്കിലും, സമുദ്രത്തെ എങ്കി

ത്തിനെമൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ മുഖത്തി ലും, വൃക്ഷങ്ങളെ എങ്കിലും നഷ്ടപ്പെ.

ൽനിന്നും, ആട്ടിൻ കുട്ടിയുടെ കൊപ|ടുത്തരുത് എന്ന വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

ത്തിൽനിന്നും മറെച്ചുകൊകവിൻ: | ര. മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരുടെ സംഖ്യയെ

ച് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ യും ഞാൻ കേട്ടു: ഇസ്രാഎൽ പുത്ര

ഒൻറ കൊപത്തിന്റെ വലുതായുള്ള (ാരുടെ സകല ഗൊത്രങ്ങളിലും ആ

ദിവസം വന്നു; ആക നില്ലാൻ കഴി റ്റുനാല്പതു നാലായിരം പെർ മുദ്ര

യും? യിടപ്പെട്ടിരുന്നു. -

9 അദ്ധ്യായം. ആ യെഹൂദായുടെ ഗൊത്രത്തിൽ

| പന്തീരായിരം പെർ മുദ്രയിടപ്പെട്ടു:

ച ഒരു ദൈവദൂതൻ ദൈവത്തി ആബിന്റെ ഗൊത്രത്തിൽ പന്ത്

സെൻറ ശുശ്ര ഷ കാഷ് °-``` അായിരം ഒപ് മുദ്രയിടപ്പെട്ടു. ഗാ

നെറ്റികളിൽമുദ്രയിടുന്നത്.-- ദിന്റെ ഗൊത്രത്തിൽ പന്തീരായി

മുദ്രയടിപ്പുരുടെ സു * രം പെa. മുദ്രയിടപ്പെട്ടു.

സ്രാഫുലിന്റെ ഗൊത്രങ്ങളിൽ ഇ ് ആഗൈറിന്റെ ഖഗാത്രത്തിൽ

:്`്:|പു പെർ മുദ്രയിടപ്പെ

- - ടൂ. നപൂാലിമിന്റെ ഗൊത്രത്തിൽ.

രം സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പോ പന്തീരായിരം വെചർ മുട്ടയിടപ്പെട്ടു.

****് "ു "് മനസ്സെയുടെ ഗൊത്രത്തിൽ പി

':'': ുപ്പ്രുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ആട്ടിൻകട്ടിയു സിമെഒറെൻറ ഗൊത്രത്തിൽ വ-l

ടെ ചൊരയിൽ ിപ്പ് ്:ിം വെപർ മുദ്രയടപ്പെട്ടു.

``` ലെവിയുടെ ഗൊത്രത്തിൽ പന്തിരാ

വിശൈഷിച്ചും ഇവയുടെ ശൈഷം യിരം പെർ മുദ്രയിടപ്പെട്ടു. ഇുക്കു

ഭൂമിയുടെ നാല കൊണുകളിൽ നാ' റിനെ റ ഗൊത്രത്തിൽ പന്തീായി

ല ദൈവദൂതന്മാർ, കാറ്റ ഭൂമിയുടെ രം പെർ മുദ്രയിടപ്പെട്ടു.

മെൽ ആകട്ടെ, സമുദ്രത്തിലെൽ ആ വൃ സെബുലൊനെൻറ ഗൊത്രത്തിൽ

കട്ടെ,ഒരു വൃക്ഷത്തിനെൽ ആകട്ടെ, | പന്തീരായിരം പെക മുദ്രയിടപ്പെട്ടു.

ഉജതാതെ ഇിപ്പാൻ, ഭൂമിയുടെ യൊസെഫിഹെൻറ ഗൊത്രത്തിൽ പ്

ന:ല കാറ്റുകളെ, പിടിച്ചുകൊണ്ട|നീരായിരം പെർ മുദ്രയിടപ്പെട്ടു.

നില്ലുന്നതിനെ ഞാൻ കണ്ടു. ബെവ്വാമിന്റെ ഗൊത്രത്തിൽ പ

വ. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മു |നീായിരം പെർ മുദ്രയിടപ്പെട്ടു.

ദ്രയുണ്ടായിട്ടുള്ള മറെറാരു ദൈവദൂ| ൽ ഇതിന്റെ ശൈഷം ഞാൻ

തനും കിഴക്കുനിന്ന ക്രെറി വരുന്ന |നൊക്കി, അപ്പൊൾ, കണ്ടാലും, സ

തിനെ ഞാൻ കണ്ടു : അവൻ ഭൂമി | കല ജാതികളിൽനിന്നും, ഗൊത്ര

യെയും സമുദ്രത്തെയും നഷ്ടപ്പെട്ട | ഞളിൽനിന്നും, ജനങ്ങളിൽനിന്നും,

ആവാൻ [അധികാരം] പ്രാപിച്ച ഭാഷകളിൽനിന്നും ഉള്ള ഒര8ത്.



@്ന രീ
അറിയിപ്പ പ്ര അ.

നും എണ്ണിക്രടാത്ത, വa ) പുരു

ഷ്ഠൂരം വെച്ചൂ നിലയങ്കികജെ , ധ

രിച്ചുകൊണ്ടും, തങ്ങളുടെ ബകക

ള ൽ കരുമ ാലകളെ പിടിച്ചുകൊ

ണ്ടും. സിംഹാസനത്ത ന്റെ മുമ്പാ

കെയു ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ മുല്ലാകെ

യും നiന്നു.

.ം അവർ ഒരു മഹാ ശബ്ദത്തൊ

ടൂം ക്രടെ സിംഹാസനത്തിനെമൽ ഇ

രിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനും,

ആട്ടിൻകട്ടിക്കും രക്ഷയുണ്ടായിരിക

ട്ടെ എന്ന വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. .

.. വ്ഗെശ ഷിച്ച സകല ദൈവദൂ

തന്മാരും സിംഹാസനത്തിന്റെയും,

മൂപ്പന്മാരുടെയും, നാല ജീവജന്തുക്ക

ളുടെയും നാല് പുറവും നിന്ന, സിം

ഹാസനത്തിനെൻറ മമ്പാകെയും ക

വീണുവീണ, ദൈവത്തെ വന്ദി ചു,

.ംവ പറഞ്ഞു. ആമെൻ: അനുഗ്രഹ

വും, മഹതപവും, ജ്ഞാനവും, നൊ

ത്രവും, ബ, ഹുമാനവും ,വല്ലഭതപവും,

ശ കുതിയും ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്

എ@ന്നെ ക്കും [ഉണ്ടാകട്ടെ :) ആ

മെൻ.

.ം-്. അപ്പൊൾ മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരു

ത്ത ന് ഉത്തരമായിട്ട എന്നൊട, വെ

ള്ള നിലയങ്കികളെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന

ഇവ. ആരെന്നും? എവിടെനിന്ന

വന്നു? എന്നും പറഞ്ഞു.

.-രം എന്ന: റെ ഞാൻ അവനൊ

ട, യജമാനനെ, നി അറിയുമല്ലൊ

എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ അ 1ൻ

ഫൂ,തെന്നാട പറഞ്ഞു, ഇവർ വലുതാ

യിട്ടുള്ള ഉപദ്രവത്തി ് നിന്ന് വന്ന

വർ തന്നെ ആ കന്നു, അവർ തങ്ങ

ജു ടെ നിലയങ്ക്കളെ അല ി, അ

വ6.യ ആട്ടിൻകട്ടിയുടെ രക്തത്തിൽ

വെദ്ദ പിക്കയും ചെയ്തു.

. @ grg്യതകൊണ്ടു അവർ ദൈ

വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ റ

മുമ്പ് ജൂ,ി . യു , അ നെഅവ

കലും സെവികയും ചെയ്യുന്നു : സീം

വാസനത്തിവെമൽ ഇരിക്കുന്നവനും

അവരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കും

.ു അവർ ഇനി വിശനി ിക്കയു

മില്ല, ഇനി ദാഫിച്ചിരികയുമില്ല :

അവരുടെ മെൽ വെയിലെങ്കിലും,

യ:തൊരു ഉുമെങ്കിലും കൊള്ളുക

യുമില്ല. -

, അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സിം

ഹഃസനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇരി

ക്കുന്ന ആട്ടിൻകട്ടി അവന്റെ മെയിക

യും, അവനെ ജീവനുള്ള നീരുറവ

കളുടെ അടുക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപൊ

കയും; ദൈവം കണ്ണുനീരുകളെ ഒ

കെയും അവരുടെ കണ്ണുകളിൽനി

ന്ന തുടെല്ലുകളകയും ചെയ്യും.

പ്ര അുായം.

. എഴാമത്തെ മുദ്രയെ പൊട്ടിച്ച

പ്പൊൾ.--വ എഴ ദൈവദൂതന്മാക

എഴ ക്വഹ2ങ്ങൾ കൊടുക് പെട്ട

ത ബമറെറാരു ദൈവദൂതൻപൊ

ന്നുകൊണ്ടുള്ള ബലിപീഠത്തിന്റെ

ൽ ശുദ്ധിമാന്മാരുടെ പ്രാത്ഥനക

ൾ (ുപവ♔ത്തെ ഇടൂണത -ൗ

നാല ദൈവദൂതന്മാർ തങ്ങ ള്ള കെട

കാഹa.ങ്ങളെ ഉ"തുകയും മഹാ

കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നത്.

പ് നെ അവൻ ഏഴാമത്തെ മുദ്രയെ

പൊട്ടിച്ചടപ്പാഠം, സ്പ.-ത്തിൽ അoമ

ണിനെൻത്തെ ഷ, മൌനമായിരുന്നു.

പിന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ മു

ബ:കെ നില്ക്കുന്ന എഴ ദൈവദൂത

ാതെ ഞാൻ കണ്ടു; എന്നാൽ അവ

ക് എഴ ക9 ഫലങ്ങൾ കൊടു ചെപ്പട്ടു.

ന മറെ~രു ദൈവദൂതനും വന്ന

ബലിപീഠത്തിന്റെ അ:ികെ, ഒരു

സ-ണ്ണഗ്രൂപകലശത്തെ പിടിച്ചുകൊ

ണ്ട, ന്iന്നു; എന്നാറെ അവന് സിം

ഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള സ്ഥ

ണ്ണപീഠത്തിന്റെ സകലവിശു മാ

6ൻറ ദൈവാലയത്തിൽ രാവും പ ന്മാരുടെയും പ്രാതഥനകളെ ു ക്ര



സ്ത്ര റിയിപ്പ ൻ അ. Ⓐന (B)

ടെ നൽകുവാൻ വളര കതുരുക്കം ചച ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പെർ

കൊടുക്കപ്പെട്ട കാഞ്ഞിൽ എന്ന പറയപ്പെടുന്നു:

ര വിശൈഷിച്ചും ശുദ്ധിമാന്മാരുടെ വെള്ളങ്ങളിൽമൂന്നിൽ.ഒരു ഒഹി കാ

പ്രാൽ, നകജൊട കൂടെ കുരുക ഞിര കൈപ്പ യി തിനു: വെള്ളങ്ങ

ത്തിന്റെ പുക ദൈവദൂതന്റെ കൈ കൈപ്പായിരുന്ന ഹെതുവായിട്ട

യിൽനിന്ന അദ്വൈവത്തിന്റെ മുമ്പാ അവകൊണ്ടു മ.അഷ്യരിൽ പലരും

കെ ക6 (Uവ 1. മികയും ചെയ്തു. -

@ പിന്നെ ആ ദൈവദൂതൻ ധൂപ | .പ നാല്മത്തെ ദൈവദൂതൻ

കലശത്തെ എടുത്ത്, ആയതിനെ ബ ഉൗതി, അപ്പൊൾ ന്യൂ ുനിൽ മൂന്നിൽ

ലിപീഠത്ത ചെ അഗ്നികൊണ്ടു നിറ ഒരു ഭാഗവും ചന്ദ്രന ൽ മൂന്നിൽ ഒ

ച്ച, ഭൂമിയിലെക്ക് ഇട്ടുകളഞ്ഞു: അ രു ഭാഗവും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ

പ്പൊൾ ശബ്ദങ്ങളും, ഇടിമുഴകങ്ങ ഒരു ഭാഗവും നഷ്ടപ്പെട്ടു; അപ്രകാ

ങ്ങളും, മിന്നലുകളും, ഭൂകമ്പവും ഉ

ണ്ടായി.

ആ) എന്നാറെ എഴ കാവ്ള്യങ്ങളെ

പിടിച്ചിരുന്ന ആ എഴ ദൈവദൂത

ന്മാർ ഉൗതുവാനംയിട്ട തങ്ങളെ ഒ

രുക്കി.

5 ഒന്നാമത്തെ ദൈവദൂതൻ ഉൗ

തി, അപ്പൊൾ അകത്തം ക്രടെ കലന

കൽമഴയും അഗ്നിയും ഉണ്ടായി. ഭൂ

മിയുടെ മെൽ വജിക്കപ്പെട്ട : വൃ

ക്ഷങ്ങളിലും, മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം വെ

തൃ പൊയി, സകല പച്ചപ്പുല്ല് വെ

ന്തുപൊയി. -

വ്വ രണ്ടാമത്തെ ദൈവദൂതൻ

ഉൗതി, അപ്പൊൾ അ നിയാൽ ക

ത്തപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പവ്വതം

ചൊലെ സമുദ്രത്ത ചെലക്ക് തള്ളപ്പെ

ട്ട : സമുദ്രത്തിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം

ൻകര,മായി തിരുകയും,

ൻ സമുദ്രത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള

പ്രാണികളിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഒഹി

ചാകുകയും, കപ്പൽ കളിൽ മൂന്നിൽ

ഒരു ഒഹരി നശിച്ചുപൊകയും ചെ

യ്തു.

. • {് മൂന്നാമത്തെ ദൈവദൂതൻ ഉൗ

തി, അപ്പൊ സച്വത്തി ന ന്ന ദി

പെട്ടി പൊലെ കത്ന ഒരു വലി

യ ന -്ത്രം വീണു, അത നദിക

ള 1ൽ ുന്നു. കരു ഹ0ിയ ലു , നി

തം അവയിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം

ഇരുണ്ടുപൊകയും, പകലും അപ്ര

കാtം അാത്രിയും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം

പ്രകാശിക്കാതെ ഇരിക്കയും ചെയ്യും

.ംബ അപ്പൊൾ ഞാൻ നൊ

കി, ആകാശമ ഷ്യത്തിൽ കൂടി പറ

ക്കുന്ന ഒരു ദൈവദൂതൻ കാഹളം

ഉൗതുവാൻ പൊകന്ന മൂന്ന ദൈവ

ദൂതന്മാരുടെ ശൈഷമുള്ള കാഹള ശ

ബ്ദങ്ങൾ ഹെതുവായിട്ടു ഭൂമിയിൽ

വസിക്കുന്ന വക കക്ടം, കഷ്ടം, ക

ക്ടം ! എന്ന ഒരു മഹാ ശബ്ദത്തൊ

ടെ പറയുന്നതിന്റെ കൊചെ

! -

നർ അRായം.

. അഞ്ചാമത്തെ ദൈവദൂതൻ ഉൗതി

യപ്പൊൾ ഒരു ന :ു ത്രം ആകാ

ശത്ത്നിന്ന വീഴുന്നത്, അവന

പാതാളത്തിന്റെ താഴെ:ാൽ കൊ

ടുക്കപ്പെടുന്നത്.--പ അവൻ ആ

പാതാള കുഴിയെ തുറക്കയും തെ

ളുകളെ പൊലെ വീട്ടിലുകൾ പു

വപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്.--വ

മൂബിലത്തെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞു.-

പാ ആറാമത്തെ കാവാള, ഠ ഉൗ

തുന്നത് --രം കെട്ടപ്പെട്ടിരുന്ന

നാല ദൈവദൂതന്മാർ അഴിച്ചുവി

്ടപ്പെടുന്ന ത.

രുറവക്ഷിലും വിട്ടുകയും ചെയ്തു. പിന്നെയും അഞ്ചാമത്തെ ദൈവദൂ



@ന നൃ
അറിയിപ്പ ൻ. അ,

തൻ ഉൗതി, അപ്പൊം് സുറ്റത്തിൽ | വ്വ അവെക്കു സ്ത്രീകളുടെ തലമുടി

നിന്ന് ഭൂമിയിലെക്കു ഒരു നക്ഷത്രം | പൊലെ തലമുടി ഉണ്ടായിരുന്നു,

പിണതിനെ ഞാൻ കണ്ടു ആയവ | അവയുടെ പല്ലുകളും സിംഹങ്ങളു

ന പാതാളക്കുഴിയുടെ താക്കൊരു ടെ (പല്ലുകൾ) പൊലെ ആയിരു

കൊടുക്കപ്പെട്ടം
ബം

പ പിന്നെ അവൻ പാതാള കുഴി ന് അവെക്കു ഇരിഞ്ചുമാകകവചങ്ങ

യെ തുറന്നു , അപ്പൊൾ ഒരു വലിയ ക പൊലെ മാകവചങ്ങൾ ഉണ്ടാ

അഗ്നികുണ്ഡത്തിന്റെ പുക പൊ' യിരുന്നു; അവയുടെ ചിറകുകളുടെ

ലെ ഒരു പുക ആ കഴിയിൽനിന്ന് ഉ

ണ്ടായി, കഴിയുടെ പുകകൊണ്ടു സൂ

യ്യനും ആകാശവും ഇരുണ്ടുപൊയി,

മ്പ, പുകയിൽ നിന്നും വിട്ടിലുകൾ

ഭൂമിയിൽ പുറപ്പെട്ടു;

തെ ജുകൾക്ക് അധികാരം ഉണ്ടാകുന്ന

ത പൊലെ, അവെക്കും അധികാരം

കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

ബ- വിശൈഷിച്ചും അവ തങ്ങളുടെ

നെറ്റികളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര

യില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ലാതെ,

ഭൂമിയുടെ പുല്ലിനെ എങ്കിലും, പച്ച

യായുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ എങ്കിലും,

ഒരു വൃക്ഷത്തെ എങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു

ത്തരുതെന്ന അവയൊടകല്പിക്കപ്പെട്ടു.

@ അവെക് (അധികാരം] കൊ

ടുക്കപ്പെട്ടത അവത്തെ കൊല്ലുവാനു

ല്ല, അവർ അഞ്ച് മാസത്തെക്കു വെല

നപ്പെടുവാനായിട്ട രൂ : അവരുടെ

വെഭ്ന ഒരു തെള മനുഷ്യനെ കരുതു

ാളു.ള്ള വലന പൊലെ [ആ

യിരുന്നു.] -

നൂ ആ"ദിവസങ്ങളിലും മനുഷ്യർ

മരണാത്തെ അനെപ്ഷിച്ചിട്ടും അതി

നെ കാണുകയില്ല; മരിപ്പാൻ ആ

ഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ മരണം അവ

തെ വിട്ട ഒ്ടിപ്പൊകം.

എന്നാൽ ആ വിട്ടിലുകളുടെ രൂ

പങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരി

ക്കുന്ന കുതിരകൾക്കു സദൃശമായിരു

ന്നു : അവയുടെ തലകളിൽ പൊന്നി

ന സദൃശമായി കിരീടങ്ങൾ പൊലെ

യും, അവയുടെ മുഖങ്ങൾ മനുഷ്യ

രുടെ മുഖങ്ങൾ പൊലെയും (ആയി |

ഭൂമിയിലെ

|

ഇരച്ചിൽ യുദ്ധത്തിന് ഒടുന്ന എറിയ

കുതിരകൾ കെട്ടിയ dഥങ്ങളുടെ ഇ

അച്ചിൽ പൊലെ ആയിരുന്നു.

കം അവെക്ക തെ.ളുകളുടെ വാലു

കൾക്കു സമമായുള്ള വാലുകളും, അ

വയുടെ വാലുകളിൽ വിഷമുള്ളുകളും

ഉണ്ടായിരുന്നു. അവയുടെ അധി

കാരം മനുഷ്യന്റെ അഞ്ച് മാസം ന

ക്ടപ്പെടുത്തുന്നത് [ആയിരുന്നു.]

ഫ. അവെക്ക് പാതാളക്കുഴിയുടെ

ദൂതനാകുന്ന ഒരു രാജാവ അവയു

ടെ ഒമൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവന

എബ്രായ ഭാഷയിൽ അബട്ടൊൻ

എന്ന പെരും, ഫ്രെക്കു ഭാഷയിൽ അ

പ്പൊല്ലിയൊൻ എന്ന പെരും ഉണ്ട്.

.വ. ഒരു കഷ്ടം കഴിഞ്ഞു; കണ്ടാ

ലും ഇനിയും അണ്ട കുളങ്ങൾ ഇവ

യുടെ പിന്നാലെ വരുനു.

.-ബ T പിന്നെ ആറാമത്തെ ദൈ

വദൂതൻ ഉൗതി, അപ്പൊൾ ദൈവ

ത്തിന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള സ്ഥണ്ണപ്

ഠത്തിന്റെ നാല് കൊഞ്ചുകളിൽനി

ന്ന, ഒരു ശബ്ദം.

ംശ കാഫളം പിടിച്ച ആറാമ

ത്തെ ദൈവദൂതനൊട, എപു പ്രാ

ത്തെസ എന്ന വലിയ നദിയിൽ ബ

ന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാല ദൂതന്മാരെ

അഴിച്ചുവിടുക, എന്ന പറയുന്നതി

നെ ഞാൻ കെട്ടു.

ഫ@ അപ്പൊൾ ആ നാല ദൂതന്മാർ

അഴിച്ചുവിട്പ്പട്ടു, അവർ മനുഷ്ട്ര

ിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഒഹിയെ കൊ

ല്ലെങുന്നതിനായിട്ട ഒരു മണിനെ

. തെക്കും,ഒരു ദിവസത്തെക്കും ു.

ഒന്നു.]



അറിയിപ്പ ഥc അ. Ⓐമ്പത്ര

മാസത്തെക്കും, ഒരു സംവത്സൻ6തത്.

ക്കും ഒരുങ്ങിയിരുന്നു.

ചഔ കതിർക്കാരുടെ മെസൊവ്വങ്ങ

ളുടെ സംഖ്യ ഇരുപത് കൊടിയാ

യിരുന്നു ; അവയുടെ സംസ്കെയെ ഞാ

ൻ കൊ ചെയ്യു.

ച9 ഞാൻ കതിരകളെയും അവ

യുടെ സൈമൽ ഇരുന്നവരെയും, ഇപ്ര

കാരം ദഗ്ദനത്തിൽ കണ്ടു, അഗ്നി

യും പത്മാഗവും, ഗന്ധകവുമുള്ള

മാകവചങ്ങൾ അവക ഉണ്ടായിരു

ന്നു: കതിരകളുടെ തലകളും സിം

ഹങ്ങളുടെ തലക്ക പൊലെ [ആ

യിരുന്നു:) അവയുടെ വാഴ്ചകളിൽ

നഃന്ന അഗ്ന യും പുകയും ഗന്ധക

വും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

.ംവൃ അവയുടെ വായ്കളിൽനിന്ന

പുറപ്പെട്ട അഗ്നിയും, പുകയും, ഗസ

കവുമെന്നംരം മൂന്ന്നാലും മനുഷ്യരി

ൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഒഹി കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ചൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയു

ടെ അധികാരം അവയുടെ വായി

ലും, അവയുടെ വാലുകളിലും ആ

കനു: അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ

യുടെ വാലുകൾക്ക് പാമ്പുകൾക്ക് സ

ദൃശമായി തലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു,

അവ ഇവ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തുക

യും ചെയ്യുന്നു.

വ.ം എന്നാലും •രം കഷ്ടങ്ങളാൽ

കൊല്ലപ്പെടാതെയുള്ള ശൈാം മനു

കൃർ തങ്ങൾ പിശാചുകളെയും, കാ

ണ്മാനെങ്കിലും, കൊപ്പാനെങ്കിലും,

നടപ്പാനെങ്കിലും വഹിയാത്ത പൊ

ൻ, വെള്ളി, ചെവേ, കല്ല, മൻം കൊ

ണ്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെയും വന്ദിക്കാ

തെ ഇരിപ്പാനായിട്ട, തങ്ങളുടെ

കൈക്രിയകളെ വിട്ട അനുത്പിച്ച

തുമില്ല. -

വ.ം തങ്ങളുടെ കലപാതകങ്ങളെ

ആകട്ടെ, തങ്ങളുടെ കുദ്രങ്ങളെ

ആകട്ടെ, തങ്ങളുടെ വജ്രാദൊ

ക്ഷണങ്ങളെ ആകട്ടെ വിട്ട അനുത

പിച്ചതുമില്ല. -

ഫം അഭൂായം.

ച ഒരു മഹാ ശക്തിമാനായ ദൈ

വദൂതൻ തന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വി

ടുത്തപ്പെട്ട പുസ്തകത്തൊട ക്രടെ

കാണപ്പെടുന്നത്.-നു അവൻ ഇ

നി നെ. ഉണ്ടാകയില്ല എന്ന എ

നെക.ം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ ♔

ലമായി ആണയിടുന്നത്.-ൻആ

പുസ്തകം എടുത്ത ഭക്ഷിച്ചുകൊഠം

വാൻ യൊഹന്നാനൊട കല്പിക്കു

പ്പെടുന്നത്.

പിന്നെയുംബ ബവലo ബണു. C.)

രിച്ചവനായി ശക്തിയുള്ള മറെറാരു

ദൈവദൂതൻ ആകാശത്ത്നിന്ന ഇറ

ങ്ങുന്നതിനെ ഞാൻ കണ്ടു. അവ

ന്റെ തലയിൽ മഴവില്ല ഉണ്ടായി

രുന്നു. അവന്റെ മുഖം ുനെ.

പൊലെയും, അവ്ൻറ കാലുകൾ

അഗ്നിതു.ണുകളെ പൌലെയും [ആ

യിരുന്നു

വ വിശൈഷിച്ച അവന വിടുത്ത

പ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം തന്റെ

കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ത

ന്റെ വലത്തെ പാദത്തെ സമുദ്ര

ത്തിലും, ഇടത്തെ [പാദത്തെ] ഭൂമി

യില്ഠ വെച്ച്,

മ്പ സിംഹം ഗജിക്കുന്നത് പൊലെ,

ഒരു മഹാ ശബ്ദത്തൊടെ ഉറക്കെ

വിളിച്ചു. അവൻ'ഉറക്കെ വിളിച്ചു.

പ്പൊൾ, എഴ ഇടികൾ തങ്ങളുടെ

മുഴക്കങ്ങളെ ഇട്ടു.

രം എന്നാൽ ആ എഴ ഇടിക് ത

ങ്ങളുടെ മുഴക്കങ്ങളെ ഇട്ടപ്പെ"ൾ,

ഞാൻ എഴുതുവാൻ ഭാവിച്ചു : അ

പ്പൊൾ ആകാശത്തിൽനിന്ന ഒരു ശ

ബ്ദം എന്നൊട്, ആ എഴ ഇടികൾ

ശബ്ലിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ച അളെ നി എഴു

താതെ, മുദ്രയിടുക, എന്ന പറയുന്ന

ഷത്തെ ആകട്ടെ, തങ്ങളുടെ മൊ തിനെ ഞാൻ കെട്ടു.



Ⓐമ്പവൃ
,

-

അിയിപ്പ ്ഥ്ഥ അ.

ഭൂ എന്നാൽ ഞാൻ സമുദ്രത്തിലും ഭൂ

മിയിലും നില്ക്കുന്നവനായി കണ്ടിട്ടു

ള്ള ദൈവദൂതൻ തന്റെ കയ്യിനെ

ആകാശത്തെക്കു ഉയതി,

ആ ഇനി കാലം ഉണ്ടാകയില്ല; എ

ന്നാലും ഏഴാമത്തെ ദൈവദൂതൻ കാ

ഹള ഉൗതുവാനിരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തി

ന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ, ദൈവത്തി

ന്റെ രഹസ്ത്രം, അവൻ തന്റെ ഭീ

ഘദഗ്ദ്'മാരായ ശുശ്രൂഷകാക്സ് സുവി

ശൈഷമായി അറിയിച്ച പ്രകാരം,

നിവൃത്തിയാകം എന്ന

് ആകാശത്തെയും, അതിലുള്ള വ

സ്തുക്കളെയും, ഭൂമിയെയും, അതിലു

ള്ള വസ്തുക്കളെ യും, സാതെയും,

അതിലുള്ള വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചവ

നായി, എന്നും എന്നെനെക്കും

വിച്ചിരിക്കുന്നവനെ കൊണ്ടു ആണു

യിടുകയും ചെയ്തു.

പറഞ്ഞു, നീ ഇനിയുംഅനെകം ജ

നങ്ങളുടെയും, ജാതികളുടെയും, ഭാ

ഷകളുടെയും, രാജാക്കന്മാരുടെയും

മുമ്പാകെ ദിഘദഗ്ദനം പഠയെണും.

ഫഫ അപ്രായം.

ന. രണ്ടു സാക്ഷിക്കാർ ഭിഘദഗ്ദനം

ചൊല്ലുന്നത്.-നു മഴ പെയ്യാതെ

ആകാശത്തെ അടെച്ചകളുവാൻ

അവക ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളത്.

ഭൂഗം അവരെ കൊല്ലുന്നത -

വ്വ അവരുടെ ശവം അടക്കപ്പെടാ

തെ കിടക്കുന്നത് --ച. പിന്നെ മൂ

ന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞു.കെശഷം തി

ികെ ഉയിക്കുന്നത് --കരം അണ്ടാം

കല്പം കഴിയുന്നത്.--ഭൂ എഴാ

മ ഒത്ത കാഫ.ളും ഉtതപ്പെടുന്നത്.

വിശൈഷിച്ച അളവുകൊലീന സ

ദൃശമായ ഒരു കൊൽ ഇനിക്കു തര

വ്വ ആകാശത്തിൽനിന്ന് ഞാൻ കെ |പെട്ടു. അപ്പൊൾ ദൈവദൂതനായ

ട്ടിട്ടുള്ള ശബ്ദം പിന്നെയും എന്നൊട' വൻ നിന്ന, പറഞ്ഞു, നി എഴുന്

സംസാരിച്ചു,സമുദ്രത്തിലുംഭൂമിയിലും

നില്ക്കുന്ന ദൈവദൂതന്റെ കയ്യിൽ

വിടുത്തപ്പെട്ട ചെറിയ പുസ്തകത്തെ

ചെന്ന വാങ്ങുക, എന്ന പറഞ്ഞു.

റ്റ്, ട്രൈവത്തിന്റെ കൈദ്വാലയ

ത്തെയും, ബലിപീഠത്തെയും, അതി

ൽ വന്ദിക്കുന്നവരെയും അളക്ക.

വ. എന്നാൽ ദൈവാലയത്തിന് പു

ൻ അപ്പൊൾ ഞാൻ ദൈവദൂത റമെ ഇിക്കുന്ന പ്രാകാഅത്തെ അള്ള

ന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന്, അവനൊട', 'കാതെ, ആയതിനെ പുറത്ത തള്ളി

ആ ചെറിയ പുസ്തകത്തെ ഇനിക്ക കളക: അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അ

തരെണമെന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊൾ |ത പുറജാതികൾക കൊടുകപ്പെട്ടി

അവൻ എന്നൊട പറഞ്ഞു, (അതി രിക്കുന്നു. അവർ ശു ലധമുള്ള പട്ടണ

നെ) വാങ്ങി, ഭക്ഷിച്ചുകളക; അത | ത്തെ നാല്പത്തരണ്ട മാസം അടികി

നിസെൻറ കക്ഷിയെ കൈപ്പിക്കും,

എന്ന ലും അത നിന്റെ വായിൽ

തെൻ പൊലെ മധു അമാകും.

ഥം പിന്നെ ഞാൻ ആ ചെറിയ പു

സ്തകത്തെ ദ്വൈവദൂതന്റെ കയ്യിൽ

നിന്ന വാങ്ങി, അതിനെ ഭക്ഷിച്ചക

ജുകയും ചെയ്തു. അത എചെൻറ വാ

യ:ൽ തെൻ പൊലെ മധു അമായി

രുന്നു : അതിനെ ഭക്ഷിച്ചിപ്പാഠം എ

ന്റെ കക്ഷി കൈപ്പാകയും ചെയ്തു.

ഴിട്ടു ചവിട്ടുകയും ചെയ്യും.

ന. എന്നാൽ എന്റെ അണ്ട സാക്ഷി

കൾക്കും ഞാൻ അധികാഅത്തെ കൊ

ടുക്കും. അവർ ചാക്കുശിലയെ ധരി

ച്ചുകൊണ്ട്, ആയിരത്തരുനൂറ്റ അ
്വത ദിവസം ഭിഘദഗ്ദനം വുന്

കയും ചെയ്യും.

ര. ഇവർ തന്നെ അണ്ട ഒലിവ വൃ

ക്ഷങ്ങളും, ഭൂമിയുടെ ചെലവത്തി

ന്റെ മുമ്പാകെ നില്ല്ന നുണ്ട നി

ക. അപ്പൊൾ അവൻ എന്നൊട ലവിളക്കുകളു.ം ആ കന്നു.
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ആ വിശേഷിച്ചും ഒരുത്തന അവ

രെ ഉപദ്രവിപ്പാൻ മനസ്സായിരുന്നാ

ൽ, അഗ്നി അവരുടെ വായിൽനി

ന്ന പുറപ്പെടുകയും, അവരുടെ ശ

രൂക്കളെ  ിച്ചുകളകയും ചെയ്തു

നു : ഒരുത്തന അവ ഖര ഉപദ്രവ

പ്പാൻ മനസ്സായിരുന്നാൽ, അവൻ

ഇപ്രകാരം തന്നെ കൊല്ലപ്പെടെ

ണ്ടിവരും.

് തങ്ങളുടെ ദിഘദഗ്ദന ദിവസങ്ങ

ളിൽ മഴ പെയ്യാതെ ഇരിപ്പാനായി

ട്ട ആകാശത്തെ അടച്ചുകളുവാൻ ഇ

വ് അധികാരം ഉണ്ട്: വെള്ളങ്ങളു

6 ട ചെമൽ അവയെ അകത്തമാക്കുവാ

അം, തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പൊൾ ഒ

കെയും, ഭൂമിയെ സകല വിധ ബാ

ധകളും കൊണ്ട ശിക്ഷിപ്പാനും അ

വ് അധികാരം ഉണ്ട്.

തു. പിന്നെ അവർ തങ്ങളുടെ സാ

ക്ഷിഅയ നിവൃത്തി വരുത്തിയിരിക്കു

തെമ്പാൾ, പാതാളത്തിൽനിന്ന കത്തെ

റുന്ന ഭൂഗം അവതൊട യുദ്ധം ചെ

ു,യും, അവരെ ജയിക്കയും, അവ

തെ കൊന്നുകളകയും ചെയ്യും.

വ്വ എന്നാറെ അവരുടെ ഉടലുക

ൾ. നമ്മുടെ കത്താവ് കിശിൽ ത

റെക്കപ്പെട്ടിരുന്നെടവും, ജ്ഞാനാഥ

മായി സൊദെ.മെന്നും എജിപ്ലെ

ന്നും പറയപ്പെടുന്നതുമായ മഹാ പ

ട്ടണത്തിന്റെ വീഥിയിൽ (കിട

ക്കും .

ൻ എന്നാൽ ജനങ്ങളിലും ഗൊത്ര

ങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും ജാതികളി

ലും ഉള്ളവർ അവരുടെ ഉടലുകളെ,

മൂന്ന 0 ദിവസം കാണും, അവരു

ടെ ഉടലുകളെ ശവക്കുഴികളിൽ

അടിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതെയുമ1ി

ക്കും.

ചം ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരും അ

വരുടെ മെൽ സന്തൊക്ഷി ക്യും,

ആനന്ദികയും, oരം രണ്ടു ദിഘദഗ്ദി

ദനപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട്, തമ്മിൽ

തമ്മിൽ സമ്മാനങ്ങളെ കൊടുത്തയ

ക്കയും ചെയ്യും.

.ഠ. പിന്നെയും മൂന്നര ദിവസം ക

ഴിഞ്ഞ ശൈഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന

ജിവന്റെ ആത്മാവ് അവരിൽ പ്ര

വെശിഷു. അപ്പൊൾ അവർ തങ്ങളു.

ടെ പാദങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിന്നു: വി

ശൈലിച്ച അവനെ നൊക്കുന്നവരിൽ

മഹാ ഭയം ഉണ്ടായി.

.വ. ഇവിടെ ക്രറി വരുവിൻ

എന്ന സപ്റ്റത്തിൽനിന്ന് ഒരു വലിയ

ശബ്ദം തങ്ങളൊട പറയുന്നതിനെ

യും അവർ കെട്ടു. എന്നാറെ അവർ

ഒരു മെഘത്തിൽ സപ്ത്തിലെക്കു ക

തെറി പൊയി; അവരുടെ ശത്രുക

ൾ അവരെ നൊക്ക കാണുകയും

ചെയ്യു -

.ംബ. പിന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ

വലുതായിട്ടൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി,

ആ പട്ടണത്തിൽ പത്തിലൊരു ഭാ

ഗം വീഴുകയും, മനുഷ്യരിൽ ഏഴാ

യിരം പെർ ഭൂകമ്പ ത്തിൽ കൊല്ല

പ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊൾ ശൈ

ാമള്ളവർ വളരെഡ ഭയമുള്ളവരായി

തിനു, സുറ്റത്തിന്റെ ദൈവത്തെ

സ്പതി ചെയ്തു.

്രം അണ്ടാമത്തെ കഷ്ടം കഴിഞ്ഞു,

കണ്ടാലും, മൂന്നാമത്തെ കഷ്ടം വെഗ

ത്തിൽ വരുന്നു.

. @ T പിന്നെ എഴാമത്തെ വൈദ

വദൂതൻ കാഹളം ഉൗതി , അപ്പൊൾ

ഇഹലൊകത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ന

മ്മുടെ കുത്താവിന്റെയും, അവന്റെ

ക്രിസ്തുവിന്റെയും [രാജ്യങ്ങള യ]

തിന്, അവൻ ഏ്നും എന്നെന്റെ

ക്കും ഭർിക്കയും ചെയ്യും എന്ന് പറയു

ന്ന ഉറച്ച ശബ്ദങ്ങൾ സപ്റ്റത്തിൽ

ഉണ്ടായി.

. നൂ അപ്പൊൾ ദൈവത്തിന്റെ റ മു

മ്പാകെ തങ്ങളുടെ പീഠങ്ങളിൽ ഇ

l.

മാർ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ വെ രുന്നിരുന്ന ഇരുപത്തിനാല മൂപ്പന്മാർ



G.ര്o അറിയിപ്പ ്ഥ വ. അ.

കവിൺവീണ, ദൈവത്തെ വന്ദിച്ചു

വാ5്തു.

ച് ഇരിക്കുന്നവ നായും, ഇരുന്നവ

നായും, വരുവാനുള്ളവനായുമുള്ള

സവ വല്ലഭനായിരിക്കുന്ന ലൈവമാ

യ കതiാവെ, ഞങ്ങൾ നിനക്ക

സ്കൊത്രം ചെയ്യുന്നു; അതെന്തകൊ

ണ്ടെന്നാൽ നീ നിന്റെ മഹാ ശക്തി

യെ കയ്യെല്ല.യും ഭരിക്കയും ചെയ്യ.

.ംവൃ എന്നാൽ ജാതികൾ കൊപി

ച്ചു. നിന്റെ കൊപവും വന്നു. മരി

ച്ചവനൊട സ്ത്രായം വിധിക്കപ്പെട്ട

വാനും, നിമെൻറ ിഘദശിമാൻായ

ശുശ്ര ലോകും. ശുദ്ധിമാന്മാക്കും,

നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ചെ

റിയവക്കും നി സമ്മാനം കൊടുപ്പാ

നും, ഭൂമിയെ നശിപ്പിച്ചവരെ നശി

പ്പിപ്പാനും കാലവും വന്നു.

.cൻ f വിശൈഷിച്ച സുത്തിൽ

ദൈവത്ത ചെന്തുറ ആലയം തുറന്ന അ

നു, അവന്റെ ദൈവാലയത്തിൽ

അവന്റെ ഉഭയസമ്മതത്തിന്റെ

പെട്ടകവും കാണപ്പെട്ടു. മിന്നൽക

ളും, ശബ്ദങ്ങളും, ഇടിമുഴക്കങ്ങളും,

ഭൂകമ്പവും, മഹാ കളുഴയും ഉണ്ടാക

യും ചെയ്യു.

ഫവ അല്പ്യായം.

ഫ് സ്മയ്യനെക്കൊണ്ട ധിച്ച ഒരു സ്ത്രീ

പ്രസവ വെദനപ്പെടുന്നത്.--

ഒരു വലിയ ചുവന്ന സപ്പം ആ

സ്ത്രീയുടെ പൈതലിനെ ഭക്ഷിച്ചു

കള്ളവാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട്, അവ

ളുടെ മുമ്പാകെ നില്ക്കുന്നത്. --സ

അവൾ വനത്തിലെക്കു ഒട'ചെപ്പാ

കുന്നത്._രൂ മികാടെയലും അവ

ന്റെ ദൂതന്മാരും ആ മഹാ സ

പ്പത്തൊട യുദ്ധം ചെയു, ജയം

കൊള്ളുന്നത്.-ചമ്പ ആ മഹാ സ

പ്പം ഭൂമിയിലെക്കു തള്ളിക്കളയപ്പെ

ട്ടിട്ട ആ സ്ത്രീയെ സങ്കടപ്പെടുത്തു

വിശൈഷിച്ചും ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം

ആകാശത്തിൽ കാണപ്പെട്ട ; ന്യൂയ്യ

നെ കൊണ്ടു ധരിച്ച ഒരു സ്രിയും,

അവളുടെ പാദങ്ങളിൻ കിംഴ ച

ന്ദ്രനും, അവളുടെ തലയിലെഠൽ പ്

ന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ഒരു കിരീട

വും ഉണ്ടായിരുന്നു.

വ അവൾ ഗഭണിയായി, പ്രസ

വ്വെദനയുണ്ടായി, പ്രസവിപ്പാൻ

വെദനപ്പെട്ട കാ

മ്പ. അപ്പൊൾ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം

ആകാശത്തിൽ കാണപ്പെട്ട് കണ്ടാ

ലും, എഴ തലകളും പത്ത കൊമ്പുക

ളും, തന്റെ തലകളിൽ എഴ കിഡ്

ടങ്ങളുമുള്ള ഒരു വലിയ ചുവന്ന സ

പ്പം [ഉണ്ടായിരുന്നു.]

ര വിശെഷിച്ച അവന്റെ വാൽ

ആകാശത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂ

ന്നിലൊരു അംശത്തെ വലിച്ച്, അവ

യെ ഭൂമിയിലെക്ക് തള്ളികളഞ്ഞു : പ്ര

സവിപ്പാനിസിക്കുന്ന സ്ത്രീ പ്രസവി

ക്കുമ്പൊൾ തന്നെ അവളുടെ കൈപത

ലിനെ ഭക്ഷിച്ചുകളവാനായിട്ട, ആ

മഹാ സപ്പം അവളുടെ മുഠാകെ

നില്ല.യും ചെയ്തു.

@ എന്നാ6O അവC് എല്ലാ ജാതി

കളെയും ഇരിമ്പുകൊൽ കൊണ്ടു ഭൂ

ിപ്പാനുള്ള ഒരു ആൺകൈപതലി

നെ പ്രസവിച്ചു. അവളുടെ കൈപ

തൽ 6 ലെ വത്തിന്റെ അടുക്കലും, അ

വിന്റെ സിംഹാസനത്തിലെ ക്കും എ

ടു തുകൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ൗ എന്നാൽ ആ സ്ര് വനപ്രദെശ

ത്തിലെക്കു ഓടിപ്പൊയി, അവിടെ

ആയ അത്ത ഇൽ ആറ്റ ുവപ്രത ദിവ

സം അവർ അവ.ജെ. പൊഷ് കെ

ണ്ടുന്നത് നായlട്ട, 6 മെദവത്താൽ ഇത്

ക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം അവഠംക ഉണ്ട്.

9 | വിശെഷിച്ചു സപ്ത്തിൽ യു

ദ്ധം ഉണ്ടായി; മികായെ ലും അവ

ന്റെ ദൂതന്മാരും മഹാ സ പ്6ത്താട

നത്.
യുദ്ധം ചെയ്യു . ര ഹാ സാപ്പവും അ



അറിയിപ്പ ്ഥ സവ സ്ര. Ⓔര്ഥ

വന്റെ ദൂതന്മാരും യുദ്ധം ചെയ്തു. ബർ (പൈതലിനെ) പ്രസവിച്ചിട്ടു

വ്വ എന്നാൽ അവർ പ്രബലപ്പെട്ട ഈ ിയെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു.

ല്ല. അവരുടെ സ്ഥലം പിന്നെ സപ ഛ. എന്നാൽ ആ ത്രി താൻ ഒരു

♔ത്തിൽ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടതുമില്ല. കാലവും, ക ലങ്ങളു.ം, അർക്കാലവു

ൻ ലൊകത്തെ ഒക്കെയും ചതിക്കു മായിട്ടു പൊഷിക്കപ്പെടുന്നെടമായ

ന്നതും, പിശാചെനും, സാ ാനെ വനപ്രദേശങ്ങ് ലി തന്റെ വ സ്ഥ

ന്നും പറയപ്പെട്ടതുമായ ആ പഴയ ലത്തെക്കു സപ്പത്തിന്റെ മുഖത്തുനി

സപ്പമാകുന്ന മഹാ സപ്പം പുറത്ത ന പറന്നു പൊകെണ്ടുന്നതിന്, അ

ത്ളിക്കളയപ്പെട്ട : അവൻ ഭൂമിയി; വാഒരു വലിയ കഴുകന്റെ ര

ലെം: തള്ളിക്കളയപ്പെട്ട, അവന്റെ റ ബ്ദ ചിറകുകൾ കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

ദൂതന്മാരും അവനൊട ക്രടെ തള്ളി =@ അപ്പൊ ആസ്രീയെ നദികൊ

ക2.യ പട്ട. ണ്ടുപൊകമാറാക്കെ ുന്നതിന് അവ

ഥം പിന്നെ സ്റ്റത്തിൽ ഒരു മഹാ ഭൂടെ പിന്നാലെ ആ മഹാ സപ്പം

ശബ്ദം പറയുന്നതിനെ ഞാൻ കെ, തന്റെ വായിൽനിന്ന ഒരു നദി

ടൂ, ഇപ്പൊൾ അക്ഷയും, ശക്തിയും, പൊലെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കള്ളകയും

നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും, ചെയ്തു.

അവന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാ .ം്. എന്നാൽ ഭൂമി ന്ദ്രീക്ക സംവാ

രവും വന്നിരിക്കുന്നു: അതെന്തുകൊ യിച്ചു, ഭൂമി തന്റെ വായിനെ തുറ

ണ്ടെന്നാൽ അാവും പകലും നമ്മുടെ ന, മഹാ സപ്പം തന്റെ വായിൽനി

സഹൊദരന്മാരെ ദൈവത്തിന്റെ ഒഴുകിക്കളഞ്ഞ നദിയെ വിഴുങ്ങി

മുമ്പാകെ കററം ചുമ അിട്ടുള്ളവനാ കളഞ്ഞു.

യ അവരുടെ അപവാദക്കാരൻ താ| . അപ്പൊൾ മഹാ സപ്പം സ്ത്രീ

ചെഴ തള്ളിക്കളയപ്പെട്ടു. യുടെ നെതെ കൊപപ്പെട്ട, ചെലവ

.ം.ം അവർ അവനെ ആട്ടിൻ ക ത്തിന്റെ കല്പനയെ പ്രമാ6് കുന്ന

ടിയുടെ രക്തത്താലും, തങ്ങളുടെ വായും, യെശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാ
സാക്ഷിയുടെ വചനത്താലും ജയി ക്ഷിയുള്ളവൻ'യുമുള്ള അവളുടെ സ

ഷ്ട്; അവർ തങ്ങളുടെ ജീവനെ മ | തതിയായിരിക്കുന്ന ശൈഷ4ള്ളവ

ാപയ്യന്തം സ്റ്റൈഹിക്കാതെ ഇരി തൊട യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പൊകയും

ക്കയും ചെയ്തു. ചെയ്തു.

ഫ.വ- ആയതകൊണ്ടു സപ്റ്റങ്ങളാ ഫ്വ ആ ു ായം.

യും, അവയിൽ വസിക്കുന്ന വായു 3)

മുഖ കൂാതെ, സന്തെ?ഷിപ്പിൻ. ഭൂമി ച എഴ തലകളും പത്ത കൊമ്പുക

യിലും സമുദ്രത്തിലും വസിക്കുന്നവാ ജുമുള്ള ഒരു ഋഗം സമുദ്രത്തിൽനി

യുള്ളൊരെ, നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം! ആ ന ക്രെറി, ആയതിന മഹാസ

തെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പിശാച, ത  ും തന്റെ റ അധികാരം കൊടു

നിക്ക കറ ഞൊരു കാലമെ ഉള്ളൂ എ ത്തത്. --ച മറെറാരു ഭൂഗം ഭൂ

ന അവ ക5 കാണ2, C വ്:0 6 കാവു മിയിൽ നിന്ന് ക്രി._ചര. മു

ത്തൊട കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിലത്തെ ഋഗത്തിന് ഒരു പ്രതി

ഇറങ്ങി വന്നു. രൂപത്തെ ഉണ്ടാക്കിച്ചു. മനുഷ്യ

ചമ്പ പിന്നെ താൻ ഭൂമിയിലെക്കു ത | അരിനെ വന്ദിക്കയും, അതി

ള്ളിക്കളയപ്പെട്ടതിനെ ആ മഹാ സ മെൻറ അടയാളും കൈക്കൊക്ക

8 A

പ്പം കണ്ടുപ്പൊൾ, അവൻ ആ ഭു യും ചെയ്യുമാറാക്കുന്നത്.



Ⓔര്വ്
അറിയിപ്പ ്ഥ നവ (Sര.

പിന്നെ ഞാൻ കടലിലെ മണലി

വെമൽ നിന്നു : അപ്പൊഠം എഴ തല

കളും, പത്ത കൊമ്പുകളും, ത ൻറ

കൊമ്പുകളിൽ പത്ത കിരീടങ്ങളും,

തന്റെ തലകളിൽ ദൈവദൂഷണ

നാമവുമുള്ള ഒരു ഭൂഗം സമുദ്രത്തിൽ

നിന്ന കരെറുന്നതിനെ കണ്ടു.

വ വിശേഷിച്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള

ഋഗം പുള്ളിപ്പുലിക്ക സദൃശമായിരു

ന്നു, അവന്റെ കാലുകൾ കരടിയു

ടെ [കാലുകൾ) പൊലെയും, അവ

മെൻറ് വാ സിംഹത്തിന്റെ വാ പൊ

ലെയും ആയിരുന്നു. അവന മ

ഹാ സപ്പം തന്റെ റ ശക്തിയെയും,

തന്റെ ആസനത്തെയും, വലിയ

അധികാരത്തെയും കൊടുക്കയും ചെ

ച അവന്റെ തലകളിൽ ഒന്ന ചാ

കത്തക്ക മുറി എ.റ്റപ്രകാരം ഞാൻ

കണ്ടു; എന്നാൽ അവന്റെ ചാകത്ത

ക് മുറി പൊറുതുപൊയി: ഭൂലൊ

കം എല്ലാം മൃഗത്തെ പിന്തുടന അ

തൂതപ്പെട്ടു. -

രം വിശൈഷിച്ച മൃഗത്തിന് അധി

കാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹാ സപ്പ

ത്തെ അവർ വന്ദിച്ചു: gഗത്തിന് സ

മമായവൻ ആര്? അവനൊട യു

ദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവൻ ആര്?

എന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടു, ഭൂഗത്തെയും

വന്ദി

@ ഗവങ്ങളെയും ദൈവദൂഷണ

ങ്ങളെയും പറയുന്ന ഒരു വാ അ

വന കൊടുക്കപ്പെടുകയു
ം, നാല്പത്ത

രണ്ടു മാസം നടത്തുവാൻ അവന

അധികാരം കൊടുക്കപ്പെടുകയും ചെ

്) എന്നാറെ അവൻ ദൈവത്തി

ന്റെ നാമത്തെയും, അവന്റെ ക്ര

ടാരത്തെയും, സുത്തിൽ വസിക്കു

ന്നവരെയും ദുഷിപ്പാൻ, തന്റെ വാ

യിനെ ദൈവത്തിന്റെ നെതെ ദൂ

|

| ട്ട

ത്തിൽ പെരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്ക
ാത്ത ഭൂ

|മിയിൽ വസിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും

അവനെ വന്ദികയും ചെയ്യും.

വിശുദ്ധമുള്ളവരൊട യുദ്ധം ചെ

gാനായിട്ടും, അവരെ ജയിപ്പാനാ

യിട്ടും അവന കൊടുക്കപ്പെട്ട : സക

ല ഗൊത്രങ്ങളിനെലും, ഭ:ാകളി

നെല്പം, ജാതികളിനെല്ലം അവന

അധികാരവും കൊടുക്കപ്പെട്ടു.

വ്വ ലൊകാൻംഭം മുതൽ കൊല്ലപ്പെ

ആട്ടിൻകട്ടിയുടെ ജിവപുസ്തക

ൻ യാതൊരുത്തനും ചെവിയുണ്ടു

എങ്കിൽ, അവൻ കെൾക്കട്ടെ.

.=ം ഒരുത്തൻ അടിമയാക്കി കൊ

|ണ്ടപൊയാൽ, അവൻ അടിമപ്പെട്ട

പൊകം : ഒരുത്തൻ വാളു കൊണ്ടു ക

|ല ചെയൂാൽ, അവൻ വാളൂ. കൊണ്ടു

കൊല്ലപ്പെടെണ്ടിവര
ും. ഇവിടെ വി

| ശുദ്ധമുള്ളവരുടെ ക്ഷമയും വിശപാ

സവും ആകുന്നു.

ഫ = | പിന്നെ ഞാൻ മറെറാരു

gഗം ഭൂമിയിൽനിന്ന് ക്രൈറ്റനതി

നെ കണ്ടു. അവന ഒരു ആട്ടിൻക

ടി പൊലെ അണ്ട കൊമ്പ് ഉണ്ടായി

|രുന്നു, അവൻ മഹാ സാപ്പം പൊ

ലെ സംസാരിക്കയും ചെയ്തു.

ഫ.വ. ഒന്നാമത്തെ ഋഗത്ത് പെൻഠ അ

ധികാരത്തെ ഒക്കെയും അവന്റെ മു

മ്പാകെ നടത്തിക്കയും, ഭൂമിയെയും

അതിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ചാക

ത്തക്ക മുറി പൊറുതുപൊയ ഒന്നാമ

ത്തെ ഭൂഗത്തെ വന്ദിക്കുമാറാക്കുകയും

ചെയ്യുന്നു.

ഫാ. മനു ♔്യരുടെ മുമ്പാകെ അ

ഗിയെ ആകാശത്തിൽനിന്ന് ഭൂമി

യിലെക്കു ഇറക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അ

വൻ മഹാ അത്തൂതങ്ങളെയും ചെ

ബ.

കര ദൃഗത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ചെ

ാൻ തനിക്കു തരപ്പെട്ട അതിശയ

ങ്ങളാലും ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ

ാബമായി തുറന്നു.
വഞ്ചില, വാളിനാൽ മുറിപ്പെട്ടു, ജീ



അറിയിപ്പ ഫര' ആ. Ⓔര'നു.

ിച്ച മൃഗത്തിന് ഒരു പ്രതിരൂപ റെർ മുന്തിരിങ്ങാകൊയിതും മു

ത്തെ ഉണ്ടാക്കെണമെന്ന ഭൂമിയിൽ നിർിങ്ങാ ചക്കും.

വസിക്കുന്നവ തൊട പറകയും ചെ

ബ. പിന്നെയും ഞാൻ നൊക്കി, കണ്ടാ

.ഠ@ വിശൈഷിച്ച ഭുഗത്തിന്റെ പ്ര ലും, സിയൊൻ പവിതത്തിന്റെമൽ ഒ

'തിരൂപം പറവാൻ തക്കവണ്ണവും, |രു ആട്ടിൻകുട്ടിയും, അവനൊട ക്ര

gഗത്തിന്റെ പ്രതിരൂപത്തെ യാ | ടെ അവന്റെ പിതാവിന്റെ നാ

തൊരുത്തരെങ്കിലും വന്ദിക്കാതെ ഇരു മം തങ്ങളുടെ നെറ്റികളിൽ എഴു

ന്നാൽ, അവരെ കൊല്ലിപ്പാൻ തക്ക തപ്പെട്ട നൂററുനാല്പതു നാലായിരം

വണ്ണവും, മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിരൂപ .പെരും നിന്നിരുന്നു.

ത്തിന് പ്രാണനെ കൊടുപ്പാനായിട്ടി ബ. വിശൈഷിച്ചും ബു വെള്ളങ്ങ

അവന ശക്തി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൂടെ ഇർച്ചിൽ പൊലെയും, വലി

.ംൗ അവൻ ചെറിയവരും വലിയ ഇടിയുടെ മുഴക്കും പൊലെയും

യവരും, ധനവാന്മാരും ദരിദ്രകാ ആകാശത്തിൽനിന്ന ഒരു ശബ്ദത്തെ

രും, തന്നിഷ്ടക്കാരും അടിമകാരുമാ ഞാൻ കെട്ടു; തങ്ങളുടെ വീണുക

യ എല്ലാവരെയും തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ | ജെ വായിക്കുന്ന വിണാക്കാരുടെ സ്വ

വലതു കയ്യിലൊ തങ്ങളുടെ നെ അത്തെയും കെട്ടു.

ററികളിലൊ മുദ്രയടയാളം കൈ മ്മ. അവർ സിംഹാസനത്തിന്റെ

ക്കൊdംവാനായിട്ടും, മുമ്പാകെയും, ആ നാല ദൃഗങ്ങളു.

.-് ആ മുദ്രയടയാളം എങ്കിലും, | ടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ

ഭൂഗത്തിന്റെ നാമമെങ്കിലും, അവ |യും ഒരു പുതിയ പാട്ടായി പാടുക

ന്റെ നാമത്തിന്റെ എണ്ണം എങ്കി|യും ചെയ്തു. ഭൂമിയിൽനിന്ന് വീണ്ടു

ലും ഉള്ള വനില്ലാതെ, മറെറാരുത്ത കൊള്ളപ്പെട്ട ആ നൂററുനാല്പതു നാ

ന്നും വിലെക്കു വാങ്ങുവാനും വി ലായിരം പെൿല്ലാതെ മറെറാരുത്ത

ല്ലകവാനും വഹിയാതെയിരിപ്പാനാ' നും ആ പാട്ടിനെ പഠിപ്പാൻ കഴി

യിട്ടും ആക്കുന്നു. ഞില്ല.

.ംവ്വ ഇവിടെ ജ്ഞാനം ഉണ്ട്. ബു ര സ്രികമൊട ക്രടെ അശുദ്ധപ്പെ

ദ്ധിയുള്ളവൻ ഭുഗത്തിന്റെ എണ്ണം ടാത്തവർ ഇവർ ആകുന്നു ; എന്തെ

ക്രട്ടട്ടെ : അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അ|നാൽ അവർ കസ്തകമാർ ആകന്നു.

ത മനുഷ്യന്റെ എണ്ണം ആകന്നു. എ ആട്ടിൻകട്ടി എവിടെ പൊയാലും

ന്നാൽ അവന്റെ എണ്ണം അറുനൂറ്റ അവനെ പിന്തുടരുന്നവർ ഇവർ

അറുപത്താറ [ആകുന്നു.] |ഃ ഇവർ:്.ആ

| ട്ടിൻകട്ടിക്കും ആദ്യവിളവായി, മ

ഫര് അഭൃായം.്

. ആട്ടിൻകട്ടി തന്റെ ക്രട്ടത്തൊ ആ അവരുടെ വായിൽ ഒരു കപ

ടും കൂടെ സിയൊൻ പവതത്തി|ടവും കാണപ്പെട്ടില്ല. എന്തകാ

നെൽ നില്ലക്കുന്നത്._സ്ത ഒരു വൈദ | ണ്ടെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ

വദൂതൻ സുവിശൈഷത്തെ പ്രസം | സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കറ്റ

ഗിക്കുന്നത്. .ു ബാബിലൊയെൻറ് | മില്ലാത്തവർ ആകന്നു.

വീഴ്ച.--അ ലൊകത്തിന്റെ ആ {് പിന്നെയും ഞാൻ മറെറാ

കൊയിതും അരുവാൾ ഇടപ്പെ' രൂ ദൈവദൂതൻ ആകാശത്തിന്റെ

ടുന്നതും.-വം ദൈവകൊപത്തി നടുവിൽ പറക്കുന്നതിനെ കണ്ടു, അ
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ഭൂര്ര് അറിയിപ്പ് ഫര് അ

വന ഭൂമിയിൽ വാക്കുന്നവരൊടും, യാതൊരുത്തൻ അവഒൻഠ നാമത്തി

സകല ജാതിയൊടും, ഗൊത്രത്തൊ വെൽറ മുദ്രയടയാളത്തെ പ്രാപിക്കു

ടൂം, ഭാഷയൊടും, ജനത്തൊടൂം അ നുവൊ അവനും അാവും പകലും ഒ

റിയിപ്പാനായിട്ട എന്നെക്കുമുള്ള സു രൂ ആശപാസവുമില്ല.

വിശെഷം ഉണ്ടായി. , ചവ. ഇവിടെ വിശുദ്ധമുള്ളവരുടെ

• അവൻ ഒരു മഹാ ശബ്ദത്തൊ; ക്ഷമയുണ്ട്. ഇവിടെ ലൈവ ഞി

ട കൂടെ പറഞ്ഞു, ദൈവത്തെ ഭയ | ജെർറ കല്പനകളെയും, യെശു ക്രിസ്തു

പ്പെടുവിൻ, അവന മഹതപത്തെ |വിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയും പ്രമാണി

ചെയ്തയും ചെയ്തിൻ: അതെന്തകൊ ക്കുന്നവർ ഉണ്ട്.

ണ്ടെന്നാൽ അവ ന്റെ റ നൂായവിധി ചന. ആകാശത്തിൽനിന്ന ഒരു ശ

യുടെ സമയം വന്നു: സുഖത്തയും, | ബ്ദവും എന്നൊട ഇപ്രകാരം പറയു

ഭൂമിയെയും, സമുദ്രത്തെയും, നീരുറ ന്നതിനെ ഞാൻ കെട്ട, കതാവിൽ

വുകളെയും ഉണ്ടാക്കിയവനെ വന്ദി ചാകുന്ന മരിച്ചവർ ഇതുമുതൽ ഭാഗ്ദ്യ

ക്കയും ചെയ്തിൻ. മുള്ളവർ [ആകന്നു} എന്ന് എഴുതുക.

വ്വ മറെറാരു ദൈവദൂതനും പി അതെ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്ന

ന്നാലെ ചെന്ന, പറഞ്ഞു, മഹാ പ ! ങ്ങളിൽനിന്ന ആശപസിപ്പാനായിട്ട

ട്ടണമായ ബാബിലൊൻ വീണു, വി തന്നെ, എന്ന ആത്മാവ് പറയുന്നു:

ണു, അതെന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികഠം അവരുടെ

തന്റെ വെശ്രാദൊഷത്തിന്റെ♔ പിന്നാലെ ചെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു.

യതയുടെ മധുവിൽനിന്ന സകല ജാ ഛഃ | പിന്നെ ഞാൻ നൊക്കി,

തികളെയും കടിപ്പിച്ചു. |അപ്പൊക കണ്ടുാലും, ഒരു വെളുത്ത

ൻ മൂന്നാമത്തെ ദൈവദൂതനും അ മെഘവും, ആ മെഘത്തിനെമൽ മ

വരെ പിന്തുടന, മഹാ ശബ്ദത്തൊ' നുഷ്യന്റെ പുത്രനു സദൃശനായ ഒ

ട പറഞ്ഞു, ഒരുത്തൻ മൃഗത്തെയും, രുത്തൻ, തന്റെ തലയിൽ ഒരു സ്വ

അവന്റെ പ്രതിരൂപത്തെയും വ ണ്ണ കിരീടത്തെയും, തന്റെ കയ്യിൽ

ന്ദിക്കയും, തന്റെ നെറ്റിയിൽ എ ദൃച്ഛയുള്ള ഒരു അരുവാളിന്റെയും ധ

ങ്കിലും തന്റെ കയ്യിൽ എങ്കിലും (അ രിച്ചും കൊണ്ടു, ഇരുന്നിരുന്നു.

വന്റെ] മുദ്രയടയാളത്തെ കൈ | . @ മറെറാരു ദൈവദൂതനും ദൈ

കൊൾകയും ചെയ്താൽ, |വാലയത്തിൽനിന്ന വാ റ്റെപ്പട്ട, മെ

.ം അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൊ ഘത്തിവെൽ ഇരുന്നവനൊട, നി

പപാത്രത്തിൽ സമ്മിശ്രം കൂടാതെ ന്റെ അരുവാളിനെ അയച്ചു. കൊ

പകൽപ്പെടുന്നതായി, അവന്റെ | സ്കൂ, : അതെന്തക്കൊണ്ടെന്നാൽ കൊ

ക്രൈാധത്തിന്റെ മധുവിൽനിന്ന പാ' ുവാൻ നിനക സമയം വന്നു ; എ

നം ചെയ്യും. വിശുദ്ധ ദൈവദൂതന്മാ ഞകൊണ്ടെന്നാൽ ഭൂമിയിൽ കൊയി

രുടെ മുമ്പാകെയും, ആട്ടിൻകട്ടിയു തത്ത വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്റെ ആ മ

ടെ മുമ്പാകയും അഗ്നിയാലും ഗന്ധക ഹാ ശബ്ദത്തൊടെ വിളിച്ചു പാ

ത്താലും അതിവെദനപ്പെടുകയും ചെ | cന്നു അപ്പൊൾ മെഫലത്ത് വെള് ഇ

യ്യും. രുന്നവൻ തന്റെ അരുവാ:്ന ഭൂ

.. അവരുടെ അതിവെദനയുടെ മിയിൽ ഇട്ടു; ഭൂമ യും ് കാജുപ്പട്ടു.

പുകയും എന്നും എന്നെന്നെ ക്കും. ക | ച9, പിന്നെ മറെറാരു ് ട്രൈവദൂത

തെടുന്നു. ഭൂഗത്തെയും അവന്റെ പ്ര| &, താനും മൂച്ചയുള്ളൊരു അരുവാ

ത രൂപത്തെയും പി.ബഷം, ളിനെയും പിടിച്ചു, സപുത്തിലുള്ള



അറിയിപ്പ ഥG അ. ,ഭൂര@

ദൈവാലയത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട

ബ.

ചവ്വ പിന്നെ അഗ്നിയുടെ മെൽ

അധികാരമുള്ള മറെറാരു ദൈവദൂ

തനും ബലിപീഠത്തിൽനിന്ന് പുറ

പ്പെട്ട വന്നു; മൂച്ചയുള്ള അരുവാളി

നെ പിടിച്ചിരുന്നവനൊട, നി

ന്റെ മൃച്ഛയുള്ള അരുവാളിനെ അ

യച്ച, ഭൂമിയിലെ മുന്തിരിങ്ങാകലക

ളെ അറുക : അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാ

ര് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നല്ല പ

കപമായിരിക്കുന്നു, എന്ന ഒരു മഹാ ശ

ബ്ദത്തൊടെ വിളിച്ചു പറകയും ചെ

.ംൻ അപ്പൊൾ ആ ദൈവദൂതൻ

തന്റെ അരുവാളിനെ ഭൂമിയിൽ ഇ

ട്ട, ഭൂമിയുടെ മുന്തിരിങ്ങാവള്ളിയെ

അറുത്ത്, ദൈവകൊപത്തിനെൻറ വ

ലിയ ചകിൽ ഇടുകയും ചെയ്തു.

വം ആ മുന്തിരിങ്ങാചക്ക പട്ടണ

ത്തിന് പുറത്ത മെതിക്കപ്പെട്ടു. ആ മു

ന്തിരിങ്ങാചകിൽനിന്ന് രക്തം ആ

യിരത്ത അറുനൂറ സ്ഥാദി ദൂരത്തെക്കു

കുതിരകളുടെ കടിവാളങ്ങളൊളവും

പുറപ്പെട്ടു വന്നു.

ഥG) അഭ്രൂായം.

ഒള ഒരു സമുദ്രത്തെയും, മൃഗത്തിൽ

നിന്നും, അവന്റെ പ്രതിരൂപത്തി

ൽനിനും, അവന്റെ മുദ്രയടയാള

ത്തിൽനിന്നും, അവന്റെ നാമത്തി

ന്റെ എണ്ണത്തിൽനിന്നും ജയം കൊ

ണ്ടുവർ സ്റ്റടികസമുദ്ര ത്തിനെമൽ, വൈദ

|വത്തിന്റെ വിണകളെ പിടിച്ചു

കൊണ്ടു, നില്ക്കുന്നതിനെയും കണ്ടു.

മ്പ് അവർ ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂ

, ഷക്കാരനായ മായെശയുടെ പാട്ടി

|നെയും, ആട്ടിൻകട്ടിയുടെ പാട്ടി

; നെയും പാടി, സ്വശക്തനായുള്ള

ദൈവമായ കരാവെ,നിന്റെ ക്രി

യകൾ വലുതായും അത്ഭുതമായുമുള്ള

|വയാകുന്നു. വിശുദ്ധമുള്ളവരുടെ അാ

, ജാവ, നിനെൻറ വഴികൾ നീoി

യും സആവുമുള്ളവ (ആകുന്നു.]

ര കരാവെ, ആര നിന്നെ ഭയ

|പ്പെടാതെയും, നിന്റെ നാമത്തെ

നൃതിക്കാതെയും ഇരിക്കും? എന്തുകൊ

സെല്ലന്നാൽ ന് മാത്രം പരിശുദ്ധൻ

(ആകുന്നു:) സകല ജാതികളും വ

ന്ന നിസെൻറ് മുമ്പാകെ വന്ദിക്കും; അ

തെന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്റെ നി

രിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.

തിവൃായങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമാക്കപ്പെട്ടി

|

|
@ " ഇതിന്റെ ശൈഷം ഞാൻ

്നാക്കി. അപ്പൊൾ കണ്ടാ -lഎഴ ദൈവദൂതന്മാർ.-നു. ഋഗ !, :പ്പ ണ്ടാലും, സ

♔ത്തിൽ സാക്ഷി ക്രടാരത്തിന്റെ
ത്തെ ജയിക്കുന്നവരുടെ പാട്ടു._ -

ദൈവാലയം തുറന്നിരുന്നു :
ലെ വത്തിന്റെ കൊതൃ -് °' എന്നാറെ എഴ ബാധകളു.ള്ള

ണ്ട നിറഞ്ഞ എഴ കലശങ്ങളുടെ ബ വL
സംഗതി. ആ എഴ ഞെ വദൂതന്മാർ ശുദ്ധവും

വെബയുമുള്ള വസ്ത്രം ധ ിച്ചു, മാ

പിന്നെ ഞാൻ ആകാശത്തിൽ വലു വിടങ്ങളിൽ പൊൻ കച്ചകളെ കെ

തായും ആശ്ചഴ്സുമായുമുള്ള മറെറാരു ട്ടികൊണ്ടു, ദൈവാലയത്തിൽനിന്ന

ലക്ഷ്യത്തെ, എഴ അവസാനഋ പുറപ്പെട്ടുവന്നു.

ധകമുള്ള എഴ ദൈവദൂതന്മാരെ ക| അപ്പൊൾ ആ നാല ജീവജന്തു
ണ്ടു; അതെന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവ കളിൽ ഒന്ന എന്നും എന്നെന്നെ

യിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൊപം നി ക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവ അി

വൃത്തിക്കപ്പെട്ടു. ന്റെ കൊപത്താൽ നിറഞ്ഞ എഴ

വ. ഞാൻ അഗ്നിയെ9ട കലകപ്പെ പൊൻ കലശങ്ങളെ ആ എഴ ദ്വൈ

ഫ എഴ അവസാന ബാധകളുള്ള

ട ഒരു സ്പടിക സമുദ്രം പൊലെയു|വദൂതന്മാക കൊടുത്തു.



Ⓐര്ന്ന അിയിപ്പ് ഫൗ അ.

വ്വ പിന്നെ ലൈവത്തിന്റെ മഹ

തപത്തിൽനിന്നും, അവന്റെ റ ശക്തി

യിൽനിന്നും ലൈവാലയം പുക കൊ

ണ്ടു നിറഞ്ഞു: ആ എഴ ദൈവദൂത

ന്മാരുടെ എഴ ബാധകൾ നിവൃത്തി

യാകമെവാളും ഒരുത്തനും ചെമെദ്വാല

യത്തിലെക്കു കടപ്പാൻ കഴിഞ്ഞതുമി

5് •

്ഥന) അഭ്രായം.

ച കൊപം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ കലശ

ങ്ങളെ ദൈവദൂതന്മാർ ഒഴിച്ചുക

ളയുന്നത്._മ്പ. അതിനാൽ ഉണ്ടാ

്യ കഷ്ടങ്ങൾ.-ചന്ദ്ര ക്രിസ്തു ബ

ചൊൻപെന്ന വെ_10.6)ല വരുന്നു

എന്നുള്ളത്; ജാഗ്രണം ചെയ്യുന്ന

വർ ഭാശ്ശൂവാന്മാർ.

ആപ്പൊൾ ദൈവാലയത്തിൽനിന്ന

ഒരു മഹാ ശബ്ദം ആ എഴ ദൈവദൂ

തന്മാരൊട, നിങ്ങൾ പൊയി, ദൈ

.വത്തിന്റെ കൊപകലശങ്ങളെ ഭൂമി

യിൽ ഒഴിച്ചു കളവിൻ എന്ന പറയു

നതിനെ ഞാൻ കെട്ടു.

വ എന്നാന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദൈവദൂ

തൻ പൊയി, തന്റെ കലശത്തെ ഭൂ

മിയിൽ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു, അപ്പൊക

മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയടയാളമുള്ള മനു

ഷ്യരുടെ മെലും, അവന്റെ പ്രതി

രൂപത്തെ വന്ദിച്ചവരുടെ മെലും ഒ

രു വല്ലാത്ത ദുർപ്രണം ഉണ്ടായി.

ന പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദൈ

വദൂതൻ തന്റെ കലശത്തെ സമുദ്ര

ത്തിൽ ഒഴിച്ചുകളഞ്ഞു: അപ്പൊക

അത് മരിച്ചുവന്റെ റ രക്തം പൊ

ലെ ആയി തിനു; സമുദ്രത്തിലുള്ള

ജീവാത്മാവ ഒക്കെയും ചതുപൊ

കയും ചെയ്തു.

ര പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദൈവ

ദൂതൻ തന്റെ കലശത്തെ നദികളി

ലും നീരുറവകളിലും ഒഴിച്ച് കള

ഞ്ഞു; അപ്പൊൾ അവ രക്തമായി

@ അപ്പൊൾ വെള്ളങ്ങളുടെ ദൂത

ൻ, ഇരിക്കുന്നവനഃയും, ഇരുന്നവ

നായും, വരുവാനുള്ളവനായുമുള്ള ക

താവെ, നി ഇപ്രകാരം നൂായം

വിധിച്ചത്കൊണ്ടു, നീ നിത്:മാൻ

ആകുന്നു.

-നു അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ

ശുദ്ധിമാന്മാരുടെയും ഭിഘദഗ്ദിമാരു

ടെയും രക്തം ചൊരിച്ചു, നീ അവ

ക് രക്തം കടിപ്പാൻ കൊടുക്കയും

ചെയ്യു: എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയ

യൊവ്വാർ ആകുന്നു, എന്ന പഠ

യുന്നതിനെ ഞാൻ കെട്ടു.

. പിന്നെ മറെറാരുത്തൻ ബലി

പിഠത്തിൽനിന്ന്, അങ്ങിനെ തന്നെ,

സവ ശക്തനായുള്ള വൈദവമായ ക

താവെ, നിന്റെ നൂായവിധിക്

സആവും നീതിയുമുള്ളവ[ആകുന്നു.

എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ കെട്ടു.

വ്വ | പിന്നെ നാലാമത്തെ വൈദ

വദൂതൻ തന്റെ കലശത്തെ നു.

മെൻറ മെൽ ഒഴിച്ചുകളഞ്ഞു: അപ്പൊ

dം അഗി കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ചൂടു

വാൻ അവന ശക്തി കൊടുക്കപ്പെട്ട.

ൻ വിശൈലിച്ച മനുഷ്യർ മുഹാ

റ്റ് കൊണ്ട ഫുടപ്പെട്ട, ഠരം ബാ

ധകളിലെമ്പൽ അധികാരമുള്ള ദൈ

വത്തി ചെൻറ നാമത്തെ ദുഷിച്ചു : ബ

വർ അവനമഹത_ മെത്ത ചെയ്യാനാ

യിട്ട അനുത്പിച്ചുതുമില്ല.

കം T പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ദൈ

വദൂതൻ തന്റെ കലശത്തെ മൃഗത്തി

ന്റെ ആസനത്തിന്റെമൽ ഒഴിച്ചു ബ

ളഞ്ഞു; അപ്പൊൾ അവയെൻറ ൻാജ;ം

അന്ധകാരപ്പെട്ടു പൊയി; അവ& ത

ങ്ങളു.@= നാവുകളെ വെലനം കൊ

ണ്ട കടിക്കയും,

ഫ്. തങ്ങളുടെ വെദനകൊണ്ടും

തങ്ങളുടെ പ്രണങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്വ

ഗ്ഗത്തിന്റെ റ കൈദ്വത്തെ ദു ിക്കയും,

തങ്ങളുടെ ക്രിയകളെ വിട്ട അന്ത

പിക്കാതെ ഇരികയും ചെയ്യു.
ഠ

തിനു.



S സുപ്

അറിയിപ്പ് ഫു അ. @രു

ചവ. i് പിന്നെ ആറാമത്തെ ദൈ 1തായുള്ള ഭൂകമ്പം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ

വദൂതൻ തന്റെ കലശത്തെ എവുപ്രാ ഉണ്ടായതമുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല.

തെതസഎന്ന വലിയ നദിയിൽ ഒഴി ഛൻ അപ്പൊൾ മഹാ പട്ടണം മൂ

ച്ചു കളഞ്ഞു, അപ്പൊൾ സൂഴൊദ്യ ന ഭാഗമായി പിരിഞ്ഞു, ജാതിക

ദിക്കിൽനിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ വ|ളുടെ പട്ടണങ്ങളും വീണു. മഹാ

ഴി ഒരുങ്ങിയിരിപ്പാനായിട്ട, അതി ബാബിലൊന്ന്

ലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പൊയി.

ദൈവകൊപത്തി

ന്റെ ക്രൂരതയുടെ മധുവിന്റെ പാ

ചമ്പ അപ്പൊൾ മഹാ സപ്പത്തി നപാത്രം കൊടുക്കെണ്ടുന്നതിന്, അ

വെൻറ വായിൽനിന്നും, മൃഗത്തിന്റെ വം അവന്റെ മുമ്പാകെ ഒകപ്പെട്ടു.

വായിൽനിന്നും, കള്ള ദ്)ഘദഗ്ദിമാ വ.ം സകല ദീപും ഒടിപ്പൊയി,

രുടെ വായിൽനിന്നും തവളകൾക |പവതങ്ങൾ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടതുമില്ല:

സമമായ മൂന്ന അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പു വ.ം അപ്പൊൾ ഒഡൊന്ന ഒരൊ താ

റപ്പെടുന്നതിനെ ഞാൻ കണ്ടു. |ലന്ത തുകമുള്ള മഹാ കല്ലൂഴയും ആ

.ംര എന്തെന്നാൽ അവ പിശാചു കാശത്തിൽനിന്ന മനുഷ്യരുടെ മെൽ

കളുടെ ആത്മാക്കളായി, അതിശയ വീണു. ആ കല്ലഴയുടെ ബാധ ഫെ

ങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭൂമിയിലും ഭൂ !തുവായി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ദുഷി

ചക്രത്തിലൊക്കെയും ഉള്ള രാജാക്ക കുയും ചെയ്തു : എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ

ന്മാരെ, സ്വ വല്ലഭനായ ലൈവ അതിന്റെ ബാധ എത്രയും വലുതാ

ത്തിന്റെ ആ മഹാ ദിവസത്തിന്റെ

യുദ്ധത്തിന, ക്രട്ടി ചെപ്പാൻ അവരു

ടെ അടുക്കൽ പുറപ്പെട്ടു പൊകുന്നു.

ച@ കണ്ടാലും, ഞാൻ ഒരു ചൊര

ബന ബല ബ്, ബാCബ

ണമായിരികയും, താൻ നഗ്ന നായി

നടന്ന, അവർ തന്റെ ലജ്ജയെ

കാണാതെ, തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളെ സൂ

ക്ഷികയും ചെയ്യുന്നവൻ ഭാഗ്ഗുവാൻ.

ച്ൗ അവൻ അവരെ എബ്രായ ഭാ

ഷയിൽ അമഗെദൊനെന്ന പറ

യുന്ന സ്ഥലത്തിലെക്കു ക്രട്ടി ചെൿയും

ചെയ്യു.

.= | പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ദൈ

വദൂതൻ തന്റെ കലശത്തെ ആകാ

ശത്തിലെക്കു ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു; അ

പ്പൊൾ സപഗ്ഗത്തിലെ ദൈവാലയ

ത്തിൽനിന്ന, സിംഹാസനത്തിൽനി

ന്ന അത നിവൃത്തിയായി, എന്ന പ

റയുന്ന ഒരു മഹാ ശബ്ദം ഉണ്ടായി.

ാല വിശൈഷിച്ചും ശബ്ദങ്ങളും, ഇ

ടിമുഴക്കങ്ങളു.ം, മിന്നലുകളും ഉണ്ടാ

യി; ഒരു മഹാ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി,

യിരുന്നു.

്ഥ9) അഭഋായം.

ന ഒരു സ്രീ ുവണ്ണമുള്ള വസ്ര

പും ചുവന്ന വസ്രവും ധരിച്ച്, ത

ന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൊൻ പാത്ര

വും പിടിച്ചു, മൃഗത്തിനെൽ ഇരി

. ക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.-@ ആയത

സകല വെറുപ്പുകളുടെയും മാതാ

വായ മഹാ ബാബിലൊന്നാക

ന്നു എന്നുള്ളത്.-ൻ എഴ തലക

ളുടെയും പത്ത കൊമ്പുകളുടെ

യും അതഥം.--ര ആട്ടിൻകുട്ടി

യുടെ ജയം.-ക് വൈശാസ്ത്രീ

യുടെ ശിക്ഷ.

പിന്നെ എഴ കലശങ്ങളുള്ള ആ എ

ഴ ദൈവദൂതന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ വ

ന്ന, എന്നൊട സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു,

ന് ഇവിടെ വരിക, എറിയ വെ

ള്ളങ്ങളുടെ മെൽ ഇരിക്കുന്ന മഹാ

വൈശാസ്ത്രിയുടെ ശിക്ഷാവിധിയെ

ഞാൻ നിനക്കു കാണിക്കും:

വ് അവളെ9ട ക്രടെ ഭൂമിയിലുള്ള

അപ്രകാtമുള്ളത അത്ര മഹാ വല്ല അാജാക്കന്മാർ വെശ്രാദൊലം ചെ



Ⓔര’വൃ അറിയിപ്പ ്ഥത്ര അം

യ്മയും, അവളുടെ വൈശ്രാദൊഷ

ത്തിന്റെ മധുവിനാൽ ഭൂമിയിലുള്ള

പ്രജകളും വെറ്റിപിടിക്കപ്പെടുകയും

ചെയ്യുവല്ലൊ.

മ്പ വിശെഷിച്ച അവൻ ആത്മാ

വിൽ എന്നെ വനപ്രദെശത്തിലെക്ക

ക്രട്ടികൊണ്ടുപൊയി. അപ്പൊൾ മൂ

ാണു നാമങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ

തായി, എഴ തലകളും പത്ത കൊമ്പു

കളുമുള്ളതായി, ചുവന്ന നിറമുള്ളൊ

രു ഋഗത്തിനെൽ ഒരു സ്ത്രീ കസെറി

യി ിക നതിനെ ഞാൻ കണ്ടു.

ര. ആ സ്ത്രീയും ുദ്രവണ്ണവും ചുവ

പ്പുമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച, പൊന്നുകൊ

ണ്ടും, രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടും, മുതുകൾ

കൊണ്ടും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട, തന്റെ റ

വെശ്രാദൊഷത്തിന്റെ വെറുപ്പുക

ളാലും അശുചികളാലും നിറഞ്ഞതാ

യി, ഒരു പൊൻ പാത്രം തന്റെ

കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ആ രഹസ്ത്രം, വെശാസ്ത്രീകളുടെ

യും ഭൂമിയിലുള്ള വെറുപ്പുകളുടെയും

മാതാവായി(ിക്കുന്ന മഹാ ബാബി

ലൊൻ, എന്ന ഒരു നാമവും അവളു.

ടെ നെറ്റിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു.

് വിശെഷിച്ച ആ സ്ത്രീ ശുദ്ധിമാ

ാരുടെ രക്തം കൊണ്ടും യെശുവി

ന്റെ സാക്ഷികളുടെ രക്തം കൊണ്ടും

വെറിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ക

ണ്ടു: ഞാൻ അവളെ കണ്ടാറെ, ഞാ

ൻ വളരെ അത്ഭുതത്തൊടെ ആശ്ച

ഴ്ചപ്പെട്ടു:

ആ അപ്പൊൾ ദൈവദൂതൻ എന്നൊ

ട പറഞ്ഞു, നി എന്തിന ആശ്ചയ്ക്ക്

പ്പെടു? ഞാൻ ംരം സ്ത്രീയുടെയും, അ

വളെ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന എഴ തലകളും

പത്ത കൊമ്പുകളുമുള്ള മൃഗത്തിന്റെ

യും രഹസ്ത്രത്തെ നിന്നൊട പറ

ബ. -

വ്വ നീ കണ്ടിട്ടുള്ള ഭൂഗം ഉണ്ടായി

രുന്നു, ഇപ്പൊൾ അതില്ല; അത് പാ

ശത്തിലെക്കു പൊകവാനിരിക്കുന്നു:

ലൊകം ഉണ്ടായ നാം മുതൽ ജിവ

പുസ്തകത്തിൽ നാമം എഴുതപ്പെട്ടിരി

കാത്തവരായി) ഭൂമിയിലുള്ള പ്രജക

ൾ ഠരംgഗത്തെ, അത് ഉണ്ടായിരു

ന്നു എന്നും, അത ഇല്ല, എങ്കിലും ഉണ്ട

എന്നും കാണുമ്പൊൾ ആശ്ചയ്യപ്പെട്ടു

കയും ചെയ്യും.

ൻ ഇവിടെ ജ്ഞാനമുള്ള മന്ജ

ഉണ്ട്, ആ ഏഴ തലകൾ സ്രിയിരി

ക്കുന്ന എഴ മലകൾ ആകനു.

പം എഴ അ: ജാകCാൽ ഠ ഉണ്ട്: അ

ഞ്ചുപെർ വീണുപൊയി, ഒരുത്തൻ

ഉണ്ട, മറ്റ്വൻ ഇനിയും വന്നിട്ടി

ല്ല; എന്നാൽ അവൻ വരുഒബാഠം,

കറ്ഞൊരു കാലം ഇരിക്കെണ്ടുന്ന

ബ.

ം. ഇരുന്നതും ഇല്ലാതി ിക്കുന്നതു

മായുള്ള ഋഗം തനെ എട്ടാമത്തെത

ആകുന്നു. ആ ഏഴിലും ഒന്നാകുന്നു.

നാശത്തിലെക്കു പൊകയും ചെയ്യുന്നു.

കൊമ്പുകളും ഇനിയും അാടും കിട്ടാ

ത്ത പത്ത രാജാക്കന്മാർ. ആകന്നു:

ഋഗ6ത്താട ക്രടെ ഒരു മണി നെൻം

അാജാക നാരെന്ന വെ_ാബല അധി

കാരം പ്രാപിക്കുന്നു താനും.

കമ്പ ഇവക് ഒരു മതം ഉണ്ട്, അ

വർ തങ്ങളുടെ ശക്തിയെയും അധി

കാരത്തെയും ഭൂശത്തിന്റെ കൊടുക്കയും

ചെയ്യും.

കര. ഇവർ ആട്ടിൻകട്ടിയെ9ട യു

ദ്ധം ചെയ്യും. എന്നാൽ ആട്ടിൻകട്ടി

അവത്തെ ജയിക്കും; അതെന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ അവൻ കതാധികതാ

വും രാജാധിരാജാവും ആകുന്നു:

അവനൊട ക്രടെയുള്ളവ & വിളിക

പ്പെട്ടവരും, തെഡി ഞെടുക്കപ്പെട്ടവ

രും. വിശ്വാസമുള്ളവരും(ആകുന്നു.]

ഫ@ പിന്നെയും അവൻ ുന്നൊട

പറയുന്നു. നീ ആ പെശ്ശാസ്ത്രി ഇ

താളത്തിൽനിന്ന് ക്രറി വന്ന, നാ! ിക്കുനെടത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള വള്ളങ്ങ



അറിയിപ്പ ഫവൃ അ.
C)്രൻ

ക ജനങ്ങളും, പുരുഷാരങ്ങളും, ജാ

തികളും, ഭാഷകളും ആകനു.

കനൂ എന്നാൽ നീ മൃഗത്തിനെൽ

കണ്ടിട്ടുള്ള പത്ത കൊലുകൾ ഇവർ

വെശാസ്ത്രീയെ ദ്വൈഷിക്കയും, അവ

ളെ വൃതഥമായും നഗ്നമായുമാക്കുക

യും, അവളുടെ മാംസത്തെ ഭക്ഷിക്ക

യും, അവളെ അഗ്നി കൊണ്ടു ചുട്ടുക

ളുകയും ചെയ്യും.

.ു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തന്റെ

അഭിമതത്തെ അവർ ചെയ്താനായി

ട്ടും, എകാഭിമതമായി ചെയ്താനായി

ട്ടം, ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ

നിവൃത്തിക്കുവൊളം, തങ്ങളുടെ നാ

ജ്യത്തെ ദൃഗത്തിന കൊടുപ്പാനായി

ട്ടം ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങ

ളിൽ തൊന്നിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചവ്വ എന്നാൽ നീ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്രീ ഭൂ -

മിയിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ മെൽ

രാജ്യ പരിപാലനം ചെയ്യുന്ന മഹാ

വപട്ടണും ആ കന്നു.

ഫപ്ര ആഭ്രൂായം.

.ം ബാബിലൊൻ വീണു പൊയി എ

ന്നുള്ളത്._ര, ദൈവത്തിന്റെ ജ

നങ്ങൾ അവളിൽനിന്ന് പുറപ്പെ

ടുന്നു എന്നുള്ളത്._ൻ ഭൂമിയിലു

ള്ള അാജാക്കന്മാർ വൃാപാധികളൊ

ടും കപ്പലാളുകളൊടും ക്രടെ അ

വളെ കുറിച്ച പ്രാപിക്കുന്നു എ

നുള്ളത്._വ.ം അവളുടെ ചെന

തെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നൂായ

വിധികൾക്കായിട്ട ശുദ്ധിമാന്മാർ

സസൊഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.

പിന്നെ ഇവയുടെ ശൈഷം മഹാ

അധികാരമുള്ള ഒരു ദൈവദൂതൻ

സപ്റ്റത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനെ

ഞാൻ കണ്ടു; അവ തെൻറ മഹത്വം

കൊണ്ടു ഭൂമി പ്രകാശിക്കയും ചെയ്തു.

വ വിശൈഷിച്ച അവൻ ഒരു മ

ഹാ ശബ്ദത്തൊടെ ഉറക്കെ വിളി

വീണുപൊയി, വീണുപൊയി, അ

ത പിശാചുകളുടെ വാസസ്ഥലവും,

സകല അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കാവ്

ൽസ്ഥലവും, അശുദ്ധിയും ദെപഷ്യ

വുമുള്ള സ്കല പക്ഷികളുടെയും ക്ര

ടുമായി തിന്നുമിരിക്കുന്നു.

ന എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവളുടെ

വെശാദൊഷത്തിന്റെ ക്രൂർ മധു

വിൽനിന്ന സകല ജാതികളും പാ

നം ചെയ്തു. ഭൂമിയിലുള്ള രാജാക്കന്മാ

ബ അവളൊട ക്രടെ വെശ്രാദൊ

ഷം ചെയ്യ. ഭൂമിയിലുള്ള വ്യാപാരി

കളും അവളുടെ കൌതുകത്തിന്റെ

പരിപൂണ്ണതയാൽ സമ്പന്നന്മാരായി

തീരുകയും ചെയ്തു.

ര പിന്നെ സുത്തിൽനിന്ന മ

റെറാരു ശബ്ദത്തെ ഞാൻ കെട്ടു, അ

ത പറഞ്ഞു. എന്റെ ജനങ്ങളെ,

നിങ്ങൾ അവളുടെ പാപങ്ങളിൽ

ഒഹിയുള്ള വർാകാതെയും, അവളു.

ടെ ബാധകളിൽനിന്ന പ്രാപിക്കാ

തെയും ഇരിപ്പാൻ അവളിൽനിന്ന

പുറപ്പെടുവിൻ.

@ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ ളു.

ടെ പാപങ്ങൾ സപറ്റത്തൊള്ളും. എ

ത്തി, അവളുടെ അസ്ത്രായങ്ങളെ ദൈ

വം ഒര{്തുമിരിക്കുന്നു.

സ്ത്ര അവൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത

പൊലെ നിങ്ങൾ അവൾക്കു പക

രം കൊടുപ്പിൻ, അവളുടെ ക്രിയക

ളിൻ പ്രകാരം അവൾക്ക് ഇരട്ടിപ്പാ

യി കൂട്ടി കൊടുക്കയും ചെയ്തിൻ : അ

വഠം പകന് പാത്രത്തിൽ അവൾക്ക

ഇരട്ടിപ്പായി പകരുവിൻ.

തൃ എത്രത്തൊളും അവൾതന്നെത്ത

ന്നെ മഹതചപ്പെടുത്തി കൌതുക

ത്തൊടിരുന്നുവൊ, അത്രത്തൊളം

ബാധയെയും ദുഃഖത്തെയും, അവ

ാക്ക കൊട്ടുപ്പിൻ: അതെന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ അവൾ തന്റെ ഹൃദയ

ത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ രാജസ്രിയാ

കൂ, .പറഞ്ഞു, മഹാ ബാബിലൊൻ യിരുന്നിരിക്കുന്നു, ഞാൻ വിധവയുമ



ⒺⒺo അറിയിപ്പ ്ഥവു അ.

ല്ല. ഞാൻ ദുഃഖത്തെ കാണുകയുമില്ല. രക്കുകളെ ഇനി ആരും കൊള്ളുന്നി

വൃ ഇതിന്റെ നിമിത്തമായിട്ട ഒ ല

രു ദിവസത്തിൽ അവളുടെ ബാധ | ഛ. നിന്റെ ആത്മാവ് മൊഹി

കളാകുന്ന മരണവും, ദുഃഖവും, ക്ഷാ |ച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും നിന്നിൽനിന്ന

മവും വരും; അവൾ അഗ്നിയിൽ പൊറ്റൊയി, പുഷ്ടിയും ശാഭനവു
അശൈഷം ചുട്ടുകളയപ്പെടും; അ മുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിനിൽ നിന്ന

തെന്തകൊണ്ടെന്നാൽ അവൾക്കു നൂാ പൊറ്റൊയി,`അവയെ നീ ഇനി

യം വിധിക്കുന്ന ദൈവമായ കതാ കാണുകയുമില്ല.

വ ശക്തൻ [ആകുന്നു.) | . @ അവളെ കൊണ്ടു സമ്പന്നന്മാ

ൻ അവളൊട കൂടെ വശൂാദൊ രായി തീനപരായി, •രം വസ്തുകളു

ഷം ചെയ്തു കൌതുകമായിരുന്നിട്ടുള്ള | ടെ വൃാപാരികൾ അവളുടെTബാ

ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും അവളു. | ധയുടെ ഭയത്താൽ ദുർത്ത, കരഞ്ഞും

ടെ ദഹന പുകയെ കാണുമ്പൊൾ, ദുഃഖിഷ്ടം കൊണ്ടു നിന്ന്,

അവൾക്കായി കൊണ്ടു കരഞ്ഞു, അവ | ഫൗ ഹാ കഷ്ടം, കഷ്ടം, നെനിയ

ളെ കറിച്ച പ്രാപിച്ചു. വസ്ത്രങ്ങളും, ുദ്രവണ്ണമുള്ള വസ്തു

ചം അവളുടെ ബാധയുടെ ഭയ |ങ്ങളും, ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചു.

ത്താൽ ദൂരത്ത നിന്നിട്ട, ഹാ കഷ്ടം, | പൊന്നു കൊണ്ടും, അതനം കൊണ്ടും,

കക്ടം ! ആ വലിയ പട്ടണമായ മുതുകൾ കൊണ്ടും അലങ്കരിക്കപ്പെ

ബാബിലൊനെ, ആ മഹാ പട്ട !ട്ടിരുന്ന മഹാ പട്ടണുമെ! എന്ന പ

ണമെ, ഒരു മണി നെരത്തിനകം |റയും. എന്തെന്നാൽ ഒരു മണി മെന

നിന്റെ ശിക്ഷാവിധി വന്നുവല്ലൊ, |രത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള സമ്പത്ത ന

എന്ന വുറയും. ശിച്ചുപൊയല്ലൊ.

.ം. ഭൂമിയിലുള്ള വൃാപാരികളും ക || .-9 സകല മാലുമിയും, കപ്പലുക

രഞ്ഞ, അവകകായിക്കൊണ്ട ദുഃഖി |ളിലുള്ള എല്ലാ ജനക്കൂട്ടങ്ങളും, കപ്പ

ക്കും; അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തങ്ങ ലാളുകളും, സമുദ്രത്തിൽ വൃാപാരം

ളുടെ ചരക്കായ ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും ദൂരത്ത് നി

ംവ. പൊന്നും, വെള്ളിയും, രത്ന  ുകയും,

വും, മുതു6, നെരിയ വസ്ത്രങ്ങളും, ; കവ്വ അവളുടെ ദഹന പുകയെ

(ുവണ്ണമുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും, പട്ടും, കണ്ടപ്പൊൾ, ഠരം മഹാ പട്ടണത്തി

ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങളും, സകല ചന്ദന | ന സദൃശമായുള്ള [പട്ടണം) എത്

മുട്ടികളും, ആനക്കൊമ്പുകൊണ്ടുള്ള സ എന്ന് പറഞ്ഞ, നിലവിളിക്കയും ചെ

കല വിധ പാത്രങ്ങളും, വിലയെറി യ്തു.

യ മരവും, പിച്ചളയും, ഇരിമ്പും, ംൻ വിശൈഷിച്ചും അവർ തങ്ങളു

വെങ്കല്ലും കൊണ്ടുള്ള സകല വിധ | ടെ തലകളിനെൽ പുഴിയിടുകയും,

പാത്രങ്ങളും, | ഹാ കഷ്ടം, കളൂം, മഹാ പട്ടണ

ക് ഇലവങ്കത്തൊലിയും, സുഗ മെ, സമുദ്രത്തിൽ കപ്പലുകളുള്ളപ്

ന്ധവ♔ങ്ങളും, തെലങ്ങളും, കത്തു എല്ലാവരും അതിൽ അരിഫെൻറ മാ

രുക്കങ്ങളും, വിഞ്ഞും, എണ്ണയും, നെ നസgദ്ധിയാൽ സമ്പന്നന്മാരായി തി

രിയ കൊതമ്പുമാവും,-കൊതമ്പും, ഭൂ ന ഒരു മണി നെരത്തി നകം അ

ഗജന്തുക്കളും, ആടുകളും, കതിരക ത നശിച്ഛപൊയല്ലൊ! Qg്ന കഅ

ഭൂ.ം, അഥങ്ങളും, ദാസന്മാരും, മനു ഞഞ്ഞും ദുഃഖിഷ്ടം കൊണ്ടു നിലവിളി

ജ്യരുടെ ആത്മാക്കളു.ം എന്നുള്ള ച കയും ചെയ്തു.
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വ.ം സപ{hമെ, വിശുദ്ധമുള്ള അ

പ്പൊസ്ത്രാലന്മാരായും ഭിഘഭിമാ

ായുമുള്ളൊതെ, അതിനെൽ ആന

ിപ്പിൻ; അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

ദൈവം നിങ്ങളുടെ നൂായത്തെ അ

തിൽ വിധിച്ചു.

വച പിനെ ശക്തിയുള്ള ഒരു വൈദ

വദൂതൻ വലിയ തിരികല്പിനെ പൊ

ലെ ഒരു കല്പിനെ എടുത്ത, സമുദ്ര

ത്തിലെക് എറിഞ്ഞ, പറഞ്ഞു, ഇപ്ര

കാൻം മഹാ പട്ടണമായ ബാബി

ഒലാൻ പാച്ചിലൊടെ താഴെ തള്ള

പ്പെടും, പിന്നെയും അശെഷം കാ

ണപ്പെടുകയുമില്ല. -

വച് വിശൈഷിച്ചം വീണകാരുടെ

യും, സംഗീതവാല്ലക്കാരുടെയും,നാ

ഗസപ്രകാരുടെയും, കാഹളഭുതുന്ന

വരുടെയും ശബ്ദം ഇനി ഒട്ടും നി

ന്നിൽ കൈകകപ്പെടുകയുമില്ല; യാ

തൊരു തൊഴിലുള്ള പണിക്കാരനും

ഇനി ഒട്ടും നിന്നിൽ കാണപ്പെടുക

യുമില്ല; തിരികല്പിന്റെ ഉൽബൽ ഇ

നി ഒട്ടും നിന്നിൽ കെഠകപ്പെടുക

യുമില്ല;

വ.o. വിളകിന്റെ വെളിച്ചം ഇ

നി ഒട്ടും നിന്നിൽ പ്രകാശികയുമി

ല്ല; കല്ല്യാണ പുരുഷന്റെയും കല്പാ

ണ സ്ത്രീയുടെയും ശബ്ദം ഇനി ഒട്ടും

നിന്നിൽ. കെdകപ്പെടുകയുമില്ല; അ

തെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്റെ വൃാ

പാരികൾ ഭൂമിയിലുള്ള വലിയവർ

ആയിരുന്നു; എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ നി

ന്റെ ക്ഷുദ്രങ്ങളാൽ സകല ജാതിക

ളും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

വര. ിഘദൾിമാരുടെയും, വിശു

ദ്ധമുള്ളവരുടെയും, ഭൂമിയിൽ കൊ

ല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അ

ക്തവും അതിര് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടു.

ഫൻ അായം.

ക ദൈവം ആ മഹാ വൈശാസ്ത്രി

ന്റെ ശുദ്ധിമാന്മാരുടെ രക്തപ്പ

കയെ പകരം വീട്ടുകകൊണ്ടും

അവൻ സപ്റ്റത്തിൽ സ്പതിക്കപ്പെ

ടുന്നത്.-- ആട്ടിൻകട്ടിയുടെ ക

ല്ലാണും.--ലം തന്നെ വന്ദിപ്പാൻ

ദൈവദൂതൻ സമ്മതിക്കാത്ത ത._

ഫ9 ആ വലിയ ക്ലൈക്ക പക്ഷി

കൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത്.

പിന്നെ ംബ കാഴ്വങ്ങളുടെബ

ഞാൻ സുറ്റത്തിൽ വളരെ ജനസം

ഘങ്ങളുടെ ശബ്ദം പൊലെ ഒരു ശ

ബ്ലം കെട്ടു, അത പറഞ്ഞു, അല്ലെല്ല

യാ , അക്ഷയും, മഹതപവും, ബഹുമാ

നവും, ശക്തിയും നമ്മുടെ ദൈവ

മായ കതാവിന ഉണ്ടാകട്ടെ:

വ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവമെൻറ

വൃായവിധികൾ സതൃവും നീതിയു

ര}ള്ള വ [ആകുന്നു: എന്തുകൊണ്ട്

ന്നാൽ തന്റെ വൈശ്രാദൊലത്താൽ

ഭൂമിയെ വഷളാകിയ മഹാ വെ

ശൃാസ്ത്രിക്ക അവൻ വൃായം വിധി

ചു, തന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരുടെ രക്ത

പ്പകയെ അവളുടെ കയ്യിൽ പകരം

വിട്ടിയിരിക്കുന്നു.

്. പിന്നെയും അവർ പറഞ്ഞു,

അല്ലെല്ല്യാ. അവളുടെ ുക എ

ന്നും എന്നെനെക്കും പൊങ്ങുകയും

ചെയ്യുന്നു.

ബ വിശൈഷിച്ചും ആ ഇരുപത്ത

നാല മൂപ്പന്മാരും നാല ജീവജന്തു

ക്കളും സിംഹാസനത്തിബെൽ ഇരു

ന്ന ദൈവത്തെ വീണ വന്ദിച്ച്, ആ

മെൻ; അല്ലെല്ല്യാ, എന്ന പറഞ്ഞു.

@ പിന്നെയും അവന്റെ സകല

ശുശ്രൂഷകാരായും, അവനെ ഭയ

പ്പെടുന്ന ചെറിയവരായും വലിയവ

അായുമുജെള്ളാതെ, നമ്മുടെ ദൈവ

ത്തെ സ്തുതിപ്പിൻ, എന്ന ഒരു ശബ്ദം

സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു.

് അപ്പൊൾ വളരെ പുരുഷാർ

ക വൃായം വിധിക്കകൊണ്ടും, ത ങ്ങളുടെ ശബ്ദം പൊലെയും, വള.
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തെ വെള്ളങ്ങളുടെ ഇർച്ചിൽ പൊ

ലെയും, വലുതായുള്ള ഇടികളുടെ

മുഴകം പൊലെയും ഒരു ശബ്ദത്തെ

ഞാൻ കെട്ടു, അത പറഞ്ഞു, അല്ലെ

ല്ലയാ: അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ

ബത്തിനും ശക്തനായുള്ള ദൈവമാ

യ കതാവ രാജ്യഭാരം ചെയ്യുന്നു.

ആ നാം സമ്പൊലികയും, ആന

ന്ദിക്കയും, അവന മഫ തപത്തെ ചെ

്,യും ചെയ്തു. അതെന്ത കൊണ്ടെ

നാൽ ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കല്ല്യാണം

വന്നു,അവന്റെ സ്രിയും തന്നെത്താ

ൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

വ്വ ശുദ്ധവും മിനുസവുമുള്ള നെരി

യ വസ്രത്തെ ധരിച്ചുകൊള്ളെണ്ടുന്ന

തിന് അവൾക്കു നൽകപ്പെടുകയും

ചെയ്യു: എ ന്തന്നാൽ ആ നെഡിയ

വസ്രം ശുദ്ധിമാന്മാരുടെ നീതി ആ

കന്നു.

ൻ പിന്നെ അവൻ എന്നൊട പ

റയുന്നു, ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ കല്ല്യാ

ണ വിരുന്നിന് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ഭാ

മൃമുള്ളവർ എന്ന എഴുതുക, പിന്നെ

യും അവൻ എന്നൊട പറയുന്നു, ഇ

വ ദൈവത്തിന്റെ സ്തൃമായുള്ള വ

ചനങ്ങൾ ആകനു.

ചം അപ്പൊൾ അവനെ വന്ദിച്ചു

കൊൾവാൻ ഞാൻ അവന്റെ പാ

ലങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വീണു, എന്നാ

റെ അവൻ എന്നൊട പറഞ്ഞു. അ

തിനെ ചെയ്യരുത് എന്ന നൊക്കുക :

ഞാൻ നിന്റെയും യെശുവിന്റെ

സാക്ഷിയുള്ള നിന്റെ സഹൊദര

ന്മാരുടെയും അനുശുശ്രൂഷക്കാരൻ

ആകനു: ദൈവത്തെ വന്ദിക്ക്: എ

ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യെശുവിന്റെ സാ

ക്ഷി ദീഘദഗ്ദനത്തിന്റെ റ ആത്മാവ്

ആകന്നു.

ഫ്ഫ (T പിനെയും 'സും തുറന്നി

രിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ കണ്ടു, അപ്പൊ

് കണ്ടാലും ഒരു വെച്ച ജതിര: എ

വൻ വിശ്വാസവും സതൃവുമുള്ളവൻ

എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ [ആയിരു

ന്നു:) അവൻ നീതിയൊടെ വ്വാ

യം വിധിക്കയും യുദ്ധം ചെയ്തയും

ചെയ്യുന്നു.

ഥവ അവന്റെ കണ്ണുകൾ അഗ്നി

ജപാല 6)വു96ല [ആയിരുന്നു.] അ

വന്റെ തലയിൽ എറിയ കി ിട

ങ്ങളും [ഉണ്ടായിരുന്നു:) എഴത6 പ്

ട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാമവും അവന ഉ

ണ്ടായിരുന്നു. ആയതിനെ അവൻ

മാത്രമല്ലാതെ ഒരുത്തനും അറിഞ്ഞി

ട്ടുമില്ല.

.വ. അവൻ രക്തത്തിൽ മുക്കിയ

വസ്ത്രത്തെ ധരിച്ചുകൊണ്ടുമിരുന്നു,

അവന്റെ റ നാമവും ദൈവത്തി

വെൻറ വചനം എന്ന വിളിക്കപ്പെട്ടു

നു.

ഛ. സപ്ത്തിലുള്ള സൈന്യങ്ങഠം

വെണമയും ശുദ്ധവുമുള്ള ന്റെ (ിയ വ

സ്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട്, വെള്ളക്കുതിര

കളിനെൽ അവന്റെ പിന്നാലെ

ചെല്ലുകയും ചെയ്യ.

ച@ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന ♔

ഷയുള്ള ഒരു വാളും, അവൻ അത

കൊണ്ട ജാതികളെ വെട്ടുവാൻ ത

ക്കവണ്ണം പുറപ്പെടുന്നു. വിക്കശ ഷി

ച്ച അവൻ ഒരു ഇരിമ്പുകെ:ലു കൊ

ണ്ട അവരെ ഭരിക്കും . അവൻ സംവ

ശക്തിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ റ ബ

യും കൊപവുമാകുന്ന മധുവിന്റെ

ചക്ക നെ മെതിക യും ചെ യ്യുന്നു.

.മൻ രാജാധ tാex:വും, കത്രാധി

ക്താവും, എന്ന എഴുതപ്പെട്ട നാമ

വും [അവന്റെ]വസ്ര അിലുംഅവ

ന്റെ തുടയിലും അവന ഉണ്ട്.

ക9 {് അപ്പൊൾ ഒരു ഭെ വല്ല

തൻ ു ിൽ നില്ലുന്നതിനെ ഞാ

ൻ കണ്ടു; അവൻ ദ്രു കാശ അിനെൻറ

നടുവിൽ പറക്കുന്ന സകല പക്ഷി

കളൊടും,

.

ന്നാൽ അതിന്റെ പുറത്ത ഇരുന്ന | കവ്വ നിങ്ങൾ രാജാകന്മാരുടെ മാം
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സത്തെയും, സെനാപതിമാരുടെ

മാംസത്തെയും, ബലബട

മാംസത്തെയും, കുതിരകളുടെയും,

അവരുടെ പുറത്ത ഇരിക്കുന്നവരു

ടെയും മാംസത്തെയും, സ്വാതന്ത്ര്യ

കാരും അടിമകാരും, ചെറിയവരും

വലിയവരുമായ എല്ലാവരുടെയും

മാംസത്തെയും ഭക്ഷിപ്പാനായിട്ട, മ

ഹാ ദൈവത്തിന്റെ രാത്രി വിരു

നിന് വന്ന ക്രടുവിൻ, എന്ന ഒരു മ

ഹാ ശബ്ദത്തൊടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു

.ംൻ പിന്നെ ആ മൃഗവും,ഭൂമിയിലു'

ള്ള അാജാക്കന്മാരും, അവരുടെ സൈസ

ന്യങ്ങളും കുതിരയിനെമൽ ഇരുന്നവ

നൊടും, അവന്റെ സൈവൃത്തൊ

ടൂം യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട, ക്രട്ടം ക്ര

ടിയിരിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ കണ്ടു.

വ.ം എന്നാൽആ ഭൂഗവും,അവന്റെ

മുമ്പാകെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിശയങ്ങ

ളാൽ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയടയാളത്തെ

കൈകൊണ്ടവ തെയും, അവന്റെ

പ്രതിരൂപത്തെ വന്ദിച്ചവരെയും വ

ഞ്ചിച്ചിട്ടുള്ള വൃാജ ഭീഘദഗ്ദിയും ക്ര

ടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു. ഇരുവരും ജീവ

നൊടെ ഗന്ധകം കരുതുന്ന അഗ്നി

തടാകത്തിലെക് തള്ളപ്പെട്ടു.

വ. എന്നാൽ ശെഷമുള്ളവർ കുതി

രപ്പുറത്തിരുന്നവന്റെ വായിൽനി

ന്ന പുറപ്പെടുന്ന വാളിനാൽ കൊ

ല്ലപ്പെട്ടു : സകല പക്ഷികളും അവ

രുടെ മാംസം കൊണ്ടു തൃപ്തിയാക

യും ചെയ്തു.

വ_O അRായം.

.ം സാത്താൻ ആയിരം സംവത്സര

ങ്ങൾക കെട്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്.-

@ ഒന്മ ഒത്ത ഉയിപ്പ.-ൻ ആ

യതിൽ ഒഹിയുള്ളവ. ഭാഗ്ഗുവാ

ാർ എന്നുള്ളത്.--തൃ സാത്താൻ

പിനെയും വിടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത

വ്വ ഗൊഗിന്റെയും മാഗൊഗി

യും ഗന്ധകവുമുള്ള തടാകത്തിലെ

ക പിശാച തള്ളപ്പെട്ടു എന്നുള്ള

ത്--്ഠവ ഒടുക്കവും പൊതുവിലു

മുള്ള ഉയിപ്പ് -

പിന്നെയും പാതാളത്തിന്റെ താ

കൊലിനെയും ഒരു വലിയ ചങ്ങല

യെയും തന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരി

ക്കുന്ന ഒരു ദൈവദൂതൻ ആകാശത്തി

ൽനിന്ന ഇറങ്ങുന്നതിനെ ഞാൻ കണ്ടു

വ അവൻ പിശാചും സാത്താനു

മാകുന്ന ആ പഴയ പാമ്പായ മ

ഹാ സപ്പത്തെ പിടിച്ചു, അവനെ

ആയി.ം സംവത്സരങ്ങൾ വരെ

കെട്ടികളകയും,

മ്പ. അവൻ ഇനി ആയിരം സംവ

ത്സരങ്ങൾ നിവൃത്തിയാകവൊളം

ജാതികളെ വഞ്ചിക്കാതെ ഇരിപ്പാ

നായിട്ട, ആയവജന പാതാളത്തി

ൽ തള്ളിയിടുകയും, അവന്റെ അട

-ലു കളകയും, അവയെൻറ മെൽ മുദ്ര

യിടുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ശൈ

ഷം അവൻ കറഞൊരു കാലം വി

ട്ടയക്കപ്പെടെണ്ടുന്നതാകന്നു
.

രം ഞാൻ സിംഹാസനങ്ങളെയും

കണ്ടു, അവർ അവയിനെമൽ ഇരു

ന്നു, ഇവക നൂായ വിധിയും കൊടു

ക്കപ്പെട്ടു; യെശുവിന്റെ സാക്ഷിയു

ടെ നിമിത്തമായിട്ടും, ദൈവത്തി

ന്റെ വചനത്തിന്റെ നിമിത്തമാ

യിട്ടും ശിഅല്ലെദനം ചെയ്യപ്പെട്ടവരു

ടെ ആത്മാക്കളെയും ് ഞാൻ കണ്ടു.]

ഇവർ ഋഗത്തെ എങ്കിലും, അവന്റെ

പ്രതിരൂപത്തെ എങ്കിലും വന്ദിക്കാ

തെയും, തങ്ങളുടെ നെറ്റികളിലും,

തങ്ങളുടെ കയ്യിലും അവന്റെ മുദ്രയ

ടയ9ളത്തെ പ്രാപിക്കാതെയുമിരുന്ന

വർ ; അവർ ജിവിച്ചു. ക്രിസ്തുവിനൊ

ട ക്രടെ ആയിരം സംവത്സരങ്ങൾ

ാജ്യഭാരം ചെ%യും ചെയ്തു.

@ എന്നാൽ മരിച്ചവരിൽ ശെഷിച്ച

വർ ആ ആയിരം

് 8 B

റെർറയും സംഗതി.-മം, അഗ്നി
സംവത്സആ .ണ്ട്



(്.G)ര് അറിയിപ്പ വ്ഥ അനു.

അവസാനിക്കുവൊളം പിന്നെയും

ജീവിച്ചില്ല. ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഉയി

ബ [ആബ.

സ്ത ഒന്നാമത്തെ ഉയിപ്പിൽ ഒഹരി

യുള്ള വൻ ഭ:ശൃവാനും ശുദ്ധിമാനും

[ആകന്നു:) ഇവരുടെ മെൽ രണ്ടാ

മത്തെ മരണത്തിന് അധികാരമി

ഒടിപ്പൊയി; അവെക്ക സ്ഥലം ക

ണ്ടെത്തപ്പെട്ടതുമില്ല.

.ംവ മരിച്ചവനായ ചെറിയവരും

വലിയവരും ദൈവത്തിനൊൻറ മുഠാ

കെ നില്ലക്കുന്നതിനെയും ഞാൻ ക

ണ്ടു; അപ്പൊൾ പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്ക

പ്പെട്ട ജീവന്റെ [പുസ്തകമാകുന്നു]

ല്ല. എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ | മറെറാരു പുസ്തകവും തുറക്കപ്പെട്ട :

യും ക്രിസ്തുവിന്റെയും ആചാഴ്വാ

ാകയും് അവനൊട കൂടെ ആയി

രം സംവത്സരങ്ങൾ അാജ്യഭാരം ചെ

യ്തു,യും ചെയ്യും.

♔ | എന്നാൽ ആ ആയിരം സം

വത്സരങ്ങൾ അവസാനിച്ചു കഴിയു

ബാൾ, സാത്താൻ തന്റെ കാരാ

ഗ്ഗഹത്തിൽനിന്ന് വിടപ്പെടുകയും,

വ്വ ഭൂമിയുടെ നാല ഭികിലുള്ള ജാ

തികളായ ഗൊഗിനെയും മാഗൊഗി

നെയും വഞ്ചിപ്പാനായിട്ട്, അവരെ

യുദ്ധത്തിന ക്രട്ടി ചെകെണ്ടന്നതിന

പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ

സംബ്ബ സമുദ്രത്തിലുള്ള മൺലൈാളം

[ആകുന്നു.)

ൻ പിനെ അവർ ഭൂമിയുടെ വി

സ്താ ത്തിൽ കസെറി വന്ന, ശുദ്ധിമാ

ാരുടെ പാളയത്തെയും, പ്രിയമു

ള്ള നഗരത്തെയും ചുറ്റും വളഞ്ഞു;

ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽനിന്ന സു

ത്തിൽനിന്ന അഗ്നിയിറങ്ങി, അവ

തെ ഭക്ഷിച്ചു കളകയും ചെയ്തു.

ചം എന്നാൽ അവരെ വഞ്ചിച്ചിട്ട

ള്ള പിശാച, ഭൂഗവും കള്ള ഭീഘഭ

ൾിയും ഇരിക്കുന്നെടത്ത, അഗ്നിയും

ഗന്ധ:കവുമുള്ള തടാകത്തിലെക്ക് ത

ള്ള ക്a.യപ്പെട്ടു. അവർ എന്നും എ

ചെന്ന നെക്കും അ:വും പകലും അതി

വെദനപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

.-ം | പിന്നെയും ഞാൻ വലുതാ

യിട്ട ഒരു വെളുത്ത സിംഹാസന

6ത്തയും, അതിനെമൽ ഇരുന്നവനെ

യും കണ്ടു, അവന്റെ റ സനിധാന

അപ്പൊൾ മരിച്ചവക്കു പുസ്തകങ്ങളിൽ

എഴതപ്പെട്ടിരുന്ന കാഴ്വങ്ങളിൽ നി

ന്ന, അവരവരുടെ ക്രിയകളിൻ പ്ര

കാരം, നൂായം വിധികപ്പെട്ടു.

ചമ്പ വിശൈഷിച്ചു സമുദ്രം തനില്ല

ള്ള മരിച്ചവരെ ഏല്പിച്ചു. മരണവും

പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മ ിച്ചവ

തെയും ഏല്പിച്ചു. തങ്ങളുടെ ക്രിയക

ളിൻ പ്രകാtം അവർിൽ ഒത്തൊരു

ത്തന നൂായം വിധിക്കപ്പെട്ടു.

ഛ. മരണവും പാതാളവും അഗ്നി

തടാകത്തിലെക്കു തള്ളപ്പെട്ടു. ഇത് അ

ണ്ടാമത്തെ മരണം ആകനു.

. @ എന്നാൽ യാതൊരുത്തൻ ജി

വന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട

വനായി കണ്ടെത്തപ്പെടാതെ ഇരു

ന്നുവൊ, അവൻ അഗ്നിതടാകത്തി

ലെക്കു തള്ളപ്പെട്ടവനായിരുന്നു.

വ-്ഥ അുായം.

. ഒരു പുതിയ സുവും പുതിയ

ഭൂമിയും.-cം സപറ്റത്തിൽനിന്നു

ള്ള യെടുശലം മുഴുവനും വണ്ണി

ക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്.-വാഅതി

ന ആദിതൃൻ ആവശൃമില്ല എ

നും, ദൈവത്തിന്റെ മഹതപം

അതിന്റെ പ്രകാശമാക്നു എന്നു

മുള്ളത്.-വര് ഭൂമിയിലുള്ള രാജാ

കന്മാർ തങ്ങളുടെ ധനം അതി

ലെക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത്.

വിശെഷിച്ചം ഞാൻ ഒരു പുതിയ

സപ{hചെത്തയും പുതിയ ഭൂമിയെയും

കണ്ടു : അതെന്തകൊണ്ടെനാൽ മു

ത്തിൽനിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ബിലഐത ആകാശവും മുമ്പിലത്തെ



അറിയിപ്പ വ.ഥ അ. @@l@

ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പൊയിരുന്നു. സ അവകാശമായനുഭവിക്കും :ഞാൻഅ

മുദ്രവും പിന്നെ ില്ലാഞ്ഞു.
വന ചെ3 വമ കം, അവൻ ഇനി

വ യൊഹന്നാനായ ഞാൻ തന്റെ ക്ക പുത്രനുമാകും.

പുരുഷന അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടെ. അ ക

ല്പാണ്ഡ്രിയെന്ന പൊലെ ഒരുങ്ങി

യതായി പുതിയ യെ ശലമെന്ന വി

ശുദ്ധനഗരം ദൈവത്തിന്റെ പക്ക

ൽനിന്ന സചഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന

തിനെ കണ്ടു.

മ്പ. സച്.റ്റത്തിൽനിന്ന ഒരു മഹാ

ശബ്ദത്തെയും ഞാൻ കെട്ടു. അത് പ

റഞ്ഞു, കണ്ടാലും, ദൈവത്തിന്റെ

ക്രടാരം മനുഷ്യരൊട കൂടെ [ആ

കുന്നു. അവൻ അവകൊട കൂടെ

വസിക്കയും, അവർ അവാൻറ ജ

നങ്ങaായിരികയും, ദൈവം തന്നെ

അവ അാട ക്രടെ ഇരുന്ന, അവlൽ,

ടെ ദൈവമായിരികയും ചെയ്യും.

ര സകല കണ്ണുനീരിനെയും അ
ബ്രു6 ട കണ്ണുകളിൽനിന്ന ബഠ

. ഇവ തികച്ഛയും ; ഇനി മരണം ഉ

വ്വ എന്നാൽ @ യമു ള വ ീക്കും, അവി

ശച സിക കം, വെറുപ്പള്ളവക്കും,

കലപാതകാൿം, വെശ,ാസംഗ

ക്കാക്കും, ക്ഷുദ്രാക്കും, വിഗ്രഹാരാ

ധ ന +ാക്കും, സകല അസത്യവാദി

കാക്കും അഗിയും ഗന്ധകവും കത്തു,

ന്ന കടലിൽ തങ്ങളുടെ ഒഹിയു ക്ലാ

കം: അത രണ്ടാമത്തെ മരണം ആ

ബ ബി.

ൻ f പിന്നെയും എഴ അവസാ

ന ബാധക ു കൊണ്ടു നിവ ആ ി

ക്കുന്ന എഴ കലശങ്ങളു.ള ആ എഴ

ദൈവദൂതന്മാർ.ൽ ഒരു ഞൻ എ

ന്റെ റ അടുക്കൽ വന്ന, എന്നൊട സം

സാരിച്ച, വിക. ആട്ടിൻ കടയു

ടെ ഭൂാഴ്ച വാകന്ന കാണുന്ത്രിയെ

ഞാൻ നിനക്കു ക1ാക്ക്: എന്ന പ്

റഞ്ഞു.

ണ്ടാകയുമില്ല. ഇനി ദുഃഖമെങ്കിലും, ചം പിന്നെ അവൻ വലുതായും

കർച്ചിലെങ്കിലും, വെദന എങ്കിലും ഉയരമായുമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്ത ിടന്മ

ഉണ്ടാകയുമില്ല. എന്തകൊണ്ടെന്നാൽ ൽ എന്നെ ആത്മാവിൽ കൂടി കൊണ്ടു

പണ്ടത്തെ കാഴ്വങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുപൊ പൊയി, ശുദ്ധമായ ള യെ ശല

യി. മെമ്ന ആ മഹാ വല്പട്ടണം 6 ഒ്ദവ

@ പിന്നെയും സിംഹാസനത്തി ത്തിന്റെ പക്കൽനിന്ന സുത്തി

റെമൽ ഇരു.നവൻ പറഞ്ഞു, കണ്ട9 ൽനിന്ന് ഇറ തൂന്നതിനെ, ദൈവ

ലും ഞാൻ സകലത്തെയും പുതിയ തതിചെൻറ മഹത്വമു ഭായിരിക്കുന്നതി

താ- നു. പിന്നെയും അവൻ എ നെ, ഇനിക്ക കാണിച്ചു:

കൊട പറഞ്ഞു, എഴുതുക. എന്ത •. അതിന്റെ റ പ്രകാശം പളുങ്കി

കൊണ്ടെന്നാൽ •രം വചനങ്ങൾ സ്' ന്റെ ശൈാഭ പൊലെ, യസ്സികി

തൃവും വിശ്വാസവുമായുള്ളവ ആക .ന സമമായി, വിലയെറിയ സത്നകു

ബം  ിന സദൃശമായ രുന്നു:

ന്ദ്ര പിന്നെയും അവൻ എന്നൊട ചവ അതിന വലുതായും ഉയർമാ

പറഞ്ഞു. അത നിവൃത്തിയായി, ഞാ യുമുള്ള ഒരു മതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു,

് അല്പായും ഒ മെഗായും, ആദിയും പത്രണ്ടു വാത ലക ും, വ ിത ലക

അ:തവും ആകുന്നു. ദാഹിച്ചിര ക്കു ദൃൽ പന്ത്രണ്ടു ദൂതന്മാരും, ഇസ്രം എ

നചന ഞാൻ ജിവന്റെ വെള ൽ പുത്രന്മാരു "ട പന്ത്രണ്ടു ചെറാത്ര

ത്ത് കെൻറ ഉറവയിൽനിന്ന സൌജ ങ്ങളുടെ നാമ ദaാകുന്ന മെലഴു

വ്വമായി കൊടുക്കും. | രുക?ം മൃണ്ടായ രു:്നു :

ജ ജയിക്കുന്നവൻ സകലത്തെയും കമ്പ, കിഴക്ക് മൂന്ന വാതിൽ, വടക്ക
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മൂന്ന വാതിൽ; തെകു മൂന്ന വാതിൽ; ; പകല്ല; പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അമെതിസ്ത.

പടിഞ്ഞാറ് ഭൂന്ന വാതിലും. വ.ഥ വ-lത്രണ്ടു വാതിലുകളും പന്ത്ര

ഛ. എന്നാൽ പട്ടണത്തിന്റെ മ| ബു മുത്തുകൾ [ആയിരുന്നു;) ഒരൊ

തിലിന പന്ത്രണ്ടു അടിസ്ഥാനങ്ങ തൊ വാതിൽ ഒതൊരു മുത്തു തന്നെ

ളും, അവയിൽ ആട്ടിൻ കുട്ടിയുടെ ആയിരുന്നു : പട്ടണത്തിന്റെ വിഥി

പന്ത്രണ്ടു അപ്പൊസ്റ്റൈാലന്മാരുടെ നാ യും പ്രസന്നതയുള്ള ണ്ണൂടികം. പൊ

മങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെ ശുദ്ധ പൊൻ [ആയിരുന്നു.]

ച@ എന്നൊട ക്രടെ സംസാരിച്ച വ.വ. അതിൽ ഞാൻ ലൈവാലയ

വന പട്ടണത്തെയും, അതിന്റെ തെത്തു കണ്ടുതുമില്ല:എന്തകൊണ്ടെന്നാ

വാതിലുകളെയും, അതിന്റെ മതി ൽ സവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ ക

ലിനെയും, അളകെണ്ടുന്നതിന് ഒരു താവും ആട്ടിൻകുട്ടിയും അതിന്റെ

പൊൻ കൊൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവാലയം ആകുന്നു.

.=സ്ത പട്ടണ പൂം സമചതുരമായി വമ്പ പട്ടണത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ

രിക്കുന്നു, അതിന്റെ വീതി എത്ര സൃഷ്ണനെങ്കിലും, ചന്ദ്രനെങ്കിലും, അ

ത്തൊaമൊ, നീളവും അത്രത്തോളം തിന് ആവശ്യമില്ല: അതെന്തുകൊ

ആകുന്നു. അവൻ ആ കൊൽ ികാ ബെല്ലന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം

ണ്ട പട്ടണത്തെ പന്തീരായിരം സ്ഥാ; അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ആട്ടിൻ

ദിയായി അളന്നു. അതിന്റെ നീ കുട്ടിയും അതിന്റെ വെളിച്ചം[ആ

ളവും വീതിയും ഉയtവും സമമാ കുന്നു.]
യിരിക്കുന്നു. വര വിശൈഷിച്ചും രക്ഷപെടുന്ന

.ം ദൂതന്റെ ആകന്ന മനുഷ്യ'വരുടെ ജാതികൾ അതിന്റെ പ്ര

മെൻറ അളവിൻ പ്രകാരം, അവൻ , കാശത്തിൽ നടക്കും . ഭൂമിയുടെ അാ

അതിന്റെ മതിലിനെ ആറ്റുനാല്പ ജാക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ മഹതപത്തെ

ആനാല മുaമായി അളകയും ചെ യും ബഹുമാനത്തെയും അതിലെക

- കൊണ്ടുവരുന്നു.

്വ്വ അതിന്റെ മതിലിന്റെ പി വ@ അതിന്റെ വാതിലുകൾ പക

ണി യസ്സി കല്ലുകൊണ്ട് ആയിരുന്നു: ; ത തൊടും പൂട്ടിയിരികയുമില്ല. അ

എന്നാൽ പട്ടണം സ്വചരസ്റ്റടിക ത്തി തെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടെ സാ

ന സദൃശമായി, ശുദ്ധ പൊൻ ആ ത്രി ഉണ്ടാകയില്ല.

യിരുന്നു. | വ.ആ അവർ ജാതികളുടെ മഹത്വ

.മൻ പട്ടണത്തിന്റെ മതിലിന്റെ ഒത്തയും ബഹുമാനത്തെയും അതി

അടിസ്ഥാനങ്ങളും സകല വിധ ര|ലെക്കു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും.

തനങ്ങൾ കൊണ്ടും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടി | വ. എന്നാൽ അശുദ്ധമാക്കുന്നതും,

രുന്നു. ഒന്നാമത്തെ അടിസ്ഥാനം യ} ആഭാസത്തെയും അസത്യത്തെയും ന

സ്സികല്ല്; രണ്ടാമത നിലകല്ല; മൂ!ടത്തിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഒരു

ന്നാമത കല്ലൊൻ; നാലാമത മ പ്രകാരത്തിലും അതിനകത്ത കടക്യൂ

രതകം ; മില്ല: ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ജീവപുസ്ത

വം അഞ്ചാമത ഗൊമെദകം; ആറാ കത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടവക മാത്രമെ ഉ

മത പത്മാഗം; ഏഴാമത ക്രിശൈാ  ു.

ലിത്തൊസ; എട്ടാമത ബെർിൽ ; ഒ

മ്പതാമത പൂകൃാഗം; പത്താമത വ.വ. അഡ്രായം.

വൈഡൂും പതിനൊന്നാമത ചുവ|ക ജീവവെള്ളത്തിന്റെ നദി._.
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ജിവന്റെ വൃക്ഷം.--അ ദൈവ സവും സതൃവുമുള്ളവ ആകന്നു: വെ

ത്തിനെൻറ നഗരത്തിലെ വെളി |ഗത്തിൽ ഉണ്ടാകെണ്ടുന്ന കാഴ്വങ്ങ

ച്ചും അവ തന്നെ ആകന്നു എന്നു | ജെ. തന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാക കാണി

ള്ളത്.--ൻ തന്നെ വന്ദിപ്പാൻ ദൈ പാനായിട്ട, വിശുദ്ധ ിഘലിമാ

വദൂതൻ സമ്മതിക്കാത്ത ത.--വ്വ രുടെ ദൈവമായ കതാവ് തന്റെ

ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തൊട ദൂതനെ അയകയും ചെയ്തു.

യാതൊന്നിനെയും കൂട്ടുക ു കണ്ടാലും, ഞാൻ വ്ഗത്തിൽ

ലും അതിൽനിന്ന കറെകു എങ്കി| വരുന്നു. കരം പുസ്തകത്തിലുള്ള ിഘ

ലും ചെയ്തു കൂടാ എന്നുള്ളത്. ദശന വചനങ്ങളെ പ്രമാണിക്കുന്ന

പിന്നെയും്പളുങ്കിനെ പൊലെസപ| വൻ ഭാഗ്ഗുവാൻ.

ഛമായിർക്കുന്ന ജീവ വെള്ളത്തി| വൃ വരെഷിച്ചും യൊഹന്നാന്മാ

മെൻറ ശുദ്ധമുള്ള നദി ദൈവത്തി' യ ഞാൻ ംൻം കാഴ്വങ്ങളെ കണ്ടു

ന്റെയും ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെയും സിം കെട്ടവൻ ആകുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ

ഹാസനത്തിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട വ| കെട്ട കണ്ടപ്പൊൾ, ഇക്കാഴ്വങ്ങളെ ഇ

രുന്നതിനെ അവൻ ഇനിക കാണി| നിക കാണിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവദൂത

- ന്റെ പാദങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വന്ദി

്. അതിന്റെ വീഥിയുടെ മദ്ധ്യ'പ്പാനായിട്ടു വീണു.

ത്തിലും, നദിയുടെ രണ്ടു കരയിലും ന എന്നാറെ അവൻ എന്നൊട പ്

പന്ത്രണ്ടു [വിധം] ഫലങ്ങൾ കായി |റയുന്നു. അതിനെ ചെയ്യാത ഇരി

ഷ, മാസം തൊറും തന്റെ ഫലങ്ങ | പ്ലാൻ നൊക്കുക: എന്തകൊണ്ടെന്നാ

മെ തരുന്ന ജിവന്റെ വൃക്ഷം ഉ| ൽ ഞാൻ നിന്റെയും, നിന്റെ സ

ണ്ടായിരുന്നു. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇ' ഹൊദരന്മാരായ ദിഘedിമാരുടെ

ലകൾ ജാതികളുടെ ആതൊകൃത്തി യും, •രം പുസ്തകത്തിലുള്ള വചനങ്ങ

നായിട്ട ആകനു. ളെ പ്രമാണിക്കുന്നവരുടെയും അനു

്. ഇനി ഒരു ശാപവും ഉണ്ടാക ശുശുഷ്കാരൻ ആകന്നു; ദൈവ

യില്ല ദൈവത്തിന്റെയും ആട്ടിൻ ചെത്ത് വന്ദിക.

കട്ടിയുടെയും സിംഹാസനം അതിൽ ചം പിന്നെയും അവൻ എന്നൊട

ഇരിക്കും; അവന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ പറയുന്നു, ഠരം പുസ്തകത്തിലുള്ള ലി

അവനെ സെവിക്കും. | ഘദശന വചനങ്ങളെ മുദ്രയിടരു

അ അവർ അവന്റെ മുഖത്തെ കാ ത: അതെന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കാലം

ഞകയും, അവന്റെ നാമം അവരു സമിപമായിരിക്കുന്നു.

ടെ നെറ്റികളിൽ ഉണ്ടാകയും ചെ' .. അനൂായം ചെയ്യുന്നവൻ ഇ

യ്യും. നിയും അയ്യായം ചെയ്യട്ടെ: മലി

@ അവിടെ അാത്രിയുണ്ടാകയുമില്ല: ; നതയുള്ളവൻ ഇനിയും മദിനതയു

അവക വിളക്കം സൃഷ്ണന്റെ പ്രകാശ ഉളവനാകട്ടെ; നീതിയുള്ളവൻ ഇ

വും ആവശ്ശ്യവുമില്ല; അ തന്തം,കാ ന്യും നീതിയുള്ളവൻ ആകട്ടെ:

ണ്ടെന്നാൽ ദൈവമാകുന്ന കാവ് ശുഷ, മുള്ളവൻ ഇനിയും ശുദ്ധമുള്ള

അവക പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നു : അ വ 1ാകട്ടെ.

വർ എന്നും എന്നെനെക്കും വാഴുക ചവ. എന്നാൽ, കണ്ടാലും, ഞാൻ

യും ചെയ്യും. വെ ഗത്തിൽ വരുന്നു; ഒത്തൊരുത്ത

ഈ പിന്നെയും അവൻ എന്നൊട | റെൻറ ക്രിയ ഇരിക്കുന്ന പ്രകാരം അ

പറഞ്ഞു, ഠതം വചനങ്ങൾ വിശപാ | വനവന നൽകുവാബായിട്ടു, എ.



GⒺവു അറിയിപ്പ വ.വ. Sര.

ന്റെ പ്രതിഫലവും എന്നൊട ക്രടെ

്.ണു്.

ചന. ഞാൻ അല്പായും ഒമെഗായും,

ആദിയും അന്തവും, മുമ്പനും പ് ബു

ള്ളവനും ആകുന്നു.

. ര. ജിവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങ

d്ക് അധികാരം ഉണ്ടാകെണ്ടുന്നത്

നും, തങ്ങൾ വാതിലുകളിൽ ക്രട പ

ട്ടണത്തിലെക്കു കടക്കെണ്ടുന്നതിനും,

അവിൻറ കല്പനങ്ങകളിൻ പ്രകാ

രം ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ.

. @ എന്നാൽ പുറത്ത നായ്പ ജു.ം,

ക്ഷുദ്രകാരും വൈശ്രാസംഗക്കാരും,

കലപാതകന്മാരും, വിഗ്രഹാരാധ

നകാരും, അസ്തൃം സ്റ്റെഫിച്ച നട

ത്തിക്കുന്നവൻ എല്ലാവനും ഇരിക്കു

m),

ചണ്ഠ ഇകഴ്ത്തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സ

ഭകളിൽ സാക്ഷിപ്പെടുത്തുവാനായി

ട്ട യശുവായ ഞാൻ എന്റെ ദൂത

നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ലാവി

ദ1ന്റെ ജൂലവും വംശവും, പ്രകാശി

ക്കുന്നതും ഉഷഃകാലത്തിൽ ഉദിക്കു

ന്നതുമായുള്ള നക്ഷത്രവും ആകുന്നു.

.c Bgതാവും മണവാളസ്രിയും,

വരിക. എന്ന പറയുന്നു. കൊ

നവാഠ, വlൾ. ക, എന, പറയട്ടെ.

സ്സായിരിക്കുന്നവൻ ജിവന്റെ ഒ്ഷ

:ു ബത്ത സൌജവ്വമായി വാംാട്ടുക

യും ചെയ്യപ്പെട്ട.

. വൃ എന്നാൽ ഠൻം പുസ്തകത്തിലു

ള്ള ഭിഘദഗ്ദന വചനങ്ങളെ കൊ

ക്കുന്നവനെ9ട എല്ലാവനൊടും ഞാ

ൻ ക്രടെ സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു, യാ

തൊരു ത്ത അം 6 അം കാഴ്ചങ്ങളെ9ട ക്ര

ടെ ചെരാൽ, അവനിൽ ദൈവം

oഅം പുസ്തകത്തിൽ ഘ.ഴുതപ്പെട്ട ബാ

ധകളെ ക്രടും :

.ൺ യാതൊരുത്തനും •രം ഭിഘദ

(് നത്ത് ന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള വച

നങ്ങള, ത്നിന്ന എക്ടതു കളഞ്ഞാൽ,

ദൈവം ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ

നിന്നും, വിശുദ്ധ പട്ടണത്തിൽ നി

ന്നും, otം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെ

ട്ട കാഴ്വങ്ങളിൽനിന്നും അവന്റെഠ

ഒഹിയെ എട്ട ആകളകയും ചെയ്യും.

പം ഇകാഴ്വങ്ങളെ സാക്ഷിപ്പെടുത്തു

ന്നവൻ പറയുന്നു. ഞാൻ വെ ശത്തി

ൽ വരുന്നു സതം. ആമെൻ; അ

ങ്ങിനെ തന്നെ, കതാവായ യെശു

6്വ, വ16 അണു .

വ. നമ്മുടെ കതാവാകുന്ന ഒയു.

ശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ♔വ- നിങ്ങളൊ

, ട എല്ലാവ് കെർാടു ക്ര 5 ഇൻ1ക്കുമാ

ദാഫിച്ചു.യിക്കുന്നവനും വൻടെ. മന റാകട്ടെ. ആഖമൻ.

അവസാനം,
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